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 ַאצ קיוייל .ה ןופ קרעװ עלַא

 רעטשרע ;?} עבַאגסױא ייליבוי
 סעמעָאש ןוא רעדיל 8צ דנַאב-
 6 | 9 4 0 - ו 9 1 4 8

 .םעד ןופ ןבעגעגסיורַא
 טעטימָאק-ייליבוי קיווייל .ה

 טרעדתה ןיא טגױט יױוצ ןיא טקורדעג

 טרעדנוה ןצניינ רָאי םעד ןיזל ןר;גקלפמעזקע

 ש"ה  ,קרָאיוינ ,קיצרעפ ןוא



 .ןעמַאנסיױא רָאּפ א טימ ,ןיירא ןעייג דנַאב םעד ןיא
 ןיא ןבירשעג בָאה ךיא סָאװ ,סעמעָאּפ ןוא רעדיל צלא
 ,(1940--1914) רָאי קיצנאװצ ןוא ףניפ ןופ ךשמ
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 -סיוא רערעמ ןכַאמ וצ טכַארטעג ךיא בָאה הליחתכל
 ערעסערג א גנולמַאז רעד ןופ ןזָאלסױרא .ה .ד ,ןעמַאנ
 לסיבא טנייה ןיוש ןיב ןיילא ךיא עכלעװ ןופ רעדיל לָאצ
 וצ טינ סָאד ןסָאלשַאב בָאה ךיא רעבָא ,טרעטיײװרעד
 ץענערג ןייק ךיז ראפ ןעזעג טינ בָאה ךיא לייו ,ןָאט
 .טייקגנערטש רענעגיא וצ ןוא תוקפס ענעגייא וצ

 ןיא ןיירא ןעמוק סָאװ ןכַאז עלַא זַא ,ןכער ךיא
 רעד ןיא ןביילב וצ גנוקיטכערַאב רעייז ןבָאה ,דנַאב
 ןיימ ןופ גנולגיּפשּפָא עצנַאג א ןבעג ףרַאד סָאװ גנולמַאז
 ,רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ ןופ טעברַא רעשירעטכיד

 .טפוש רעד ןייז רענעייל רעד לָאז
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 טלעטשעגסיוא ןענייז ,ריפ"יירד א ץוחא ,רעדיל יד
 ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז ייז יװ טייצ ןוא רדס ןטיול

 טײז רעטצעל רעד זיב 531 טייז ןופ רעדיל יד
 .טקורדעג ןעװעג טינ םרָאפ-ךוב ןיא ךָאנ ןענייז
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 "ליבי םוצ קנַאז ןפיט ןיימ סיוא קירד ךיא
 טכעלגעמרעד ןבָאה סָאװ ,טניירפ עלַא וצ ןוא טעטימָאק
 .עבַאגסױא יד

 .ל .ה



 טייוו ךעגרצ-
| 914 

 סָאלש ןרעטניה
 ופופ

 רעריב ןגעו יר ףיוא
 - : ו5פ

 ינש ןיא



 קנעדנָא םעד

 עמַאמ-עטַאט עניימ ןופ

 רזי רסעצ ןוא "לותצש



 טייו ץעגרע

 טייוו ץעגרע ,טייוו ץעגרע) -
 ,ענעטָאברַאפ סָאד דנַא"ל סָאד טגיל
 גרעב יד ןעָאלב קירעבליז

 :ענעטָארטַאב םענייק ןופ ךָאנ
 ףיט ץעגרע ,ףיט ץעגרע
 ,ענעטָאנקעגניא דרע רעד .ןיא
  ,זדנוא ףיוא תורצוא ןטרַאװ
  .ענעטפצשרַאֿפ תורצוא ןטרַאװ

 טייוו ץעגרע ,טייוו ץעגרע
 ,רענעגנַאפעג ַא ןיײלַא טגיל
 ןייש יד טברַאטש ּפָאק ןייז ףיוא
 ;רענעגנַאגרַאפ רעד ןוז רעד ןופ
 שםוא רעו טלגָאװ ץעגרע
 ,רענעטַאשרַאֿפ ַא יינש ןיא ףיט
 געוװ ןייק טינ טניפעג ןוא
 ,םענעטָאברַאפ םעד דנַאל םעד וצ



 .לביטש ַא ןיא

 סקירעדינ ַא ןוא סניילק ַא לביטש ַא
 {דנַאל םענעריורפעג ןטייוו ןיא
 ,ענעקָארשרעד ןשטנעמ ייווצ לביטש ןיא
 .טנַאּפשעג ןטרַאװ ןוא ןציז ייז

 ןירעניועג ַא יורפ ַא ענייא ןוא
  {יירשעג וצ יירשעג ןופ סיוא טייג

 -- ןירעניועג יד ליטש ןוא קיאור טרעוו
 ,יירוצ יד רעגניפ יד ןכערברַאפ

 ,שינרעטצניפ ַא ןוא יינש ַא --- ןסיורד ןיפצ
 ;טניװ רעדנגָאנ ַא רעליטש ַא
 ןקיטייוו ךרוד ,ןעמוק זומ רעיורט ךרוד
 .דניק עטעטרַאװרעד עיינ סד

 ךָאנ רעגייז ןופ סרעזייוו יד ןבָאה סע
 ; טכיירגרעד טינ טונימ עטסכעה יד
 גוציםעטָא ריא רעטומ יד ךָאנ טָאה סע
 ,טכיוהעגסיוא טינ ְךפֹֹנ ןטצעל םעד

 ,שינרעטצניפ יד ךיז טייזעצ גנו"לצולּפ ןוא
 .יינש רעד ךיז טזייווַאב רערָאלק ַא
 ענעקַארשרעד ןשטנעמ ייווצ לביטש ןיא

 .יירשעג שידניק ַא ןרעהרעד

 לדמעה ןדייז ַא ןיא

 לדמעה ןדייז ַא ןיא
 .ןריובעג דניק סָאד זיא

 לדמעה ןדייז סָאד זיא
 .ןרָאװעג טקילפעצ ןיוש

 ,ןדָאב םיא טנעה עדמערפ
 ,ןגייז םיא טסירב עדמערפ
 רעטלַאק ןוא רעלעקנוט
 / ,ןגױא ענייז ןרעוו



 ןטימ ןיא טכַאנ רעד ןיא
 -- ,ןגיוו רענייק םיא טוט
 ךיז טקערש ןוא דניק סָאד טנייוו
 . ןגיװשטנַא טרעװ סע ןוצ

 רעטומ עדמערפ יד טפָאלש
 : ןטייו ןופ דניק םעד ןופ

 --- ?םיא גיוו ךיא טכענ עצנַאג, --

 ןטייל רַאפ ךיז יז טמיר

 ,ךיז טסקַאװ סע דניק סאנד רָאנ
 ,ןגיוז וצ ףיוא ןיוש טרעה
 רערעלק ןוא רייקיטכיל
 .ןגיוא ענייז ןרעוו

 ןרעג רעדעי םיא טשטנייו
 -- .ןרָאי עגנַאל ןוא קילג
 לדמעה ןדייז ַא ןיא
 -- ןריובעג דניק סָאד זיא

 זייוולגניי

 ,ןליּפש ןיא ךיז ןטלַאה רעדניק עלַא ןעוו ,זייוולגניי ךָאנ

 ,ןטלַאהדעג ןיוש ןסיורג ַא רַאפ ךימ ךיא בָאה
 ,ןטייוורעד ןופ ןשטנעמ טימ ,ןיילַא ךיז טימ טבעלעג
 ןטלַאהַאב ןעמעלַא ןופ סָאװ סעּפע יו ױזַא

 --- ןגייוש-ןדייל ןשטנעמ יו ,ןעזעג ןַאד ןיוש בָאה ךיא
 ,ןעמונרָאפ ךיז ןיא ןרעייז ןגייווש םעד ךיא בָאה
 ,רעטלע רעטייוו ןיפצ טייו ךיז טלעטשעגרָאפ סעּפע ןוא
 .ןעמוק ןדייל ןופ טעוו סעכעלרעדנואוו ,סעסיורג סעּפע

 ,סעסיורג ,סעכעלרעדנואוו סָאד ןעזרעד לעװ רעטשרע רעד ךיא ןוא
 ; ןגרָאברַאפ סע ןענעק טשינ ןיוש ןשטנעמ ןופ רעמ ןוא
 ןּפַאלק ןזת:ל ךיז ךיא לעװ ביוש וצ ביוש ןופ ,ריט וצ ריט ןופ
 . ,ןגרָאמירפ ןקיטכי"ל םעד ןגָאזנָא ןוא

 ,עלַא ןופ טלייורעדסיוא ךימ טָאה סע רעוו טינ סייוו ךיא

 ;טרעטייוורעד ןעמעלַא ןופ ,טמעשרַאפ ,דמערפ ןוא
 .ןעמונעגנָא סע טוג רַאפ --- ךיא בָאה ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא
 ,טרעטיילעג ןעגנוטרַאװרעד ןיא טנגוי ןיימ
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 עטַאט רעזייב רעד

 ,ןעלמוט רעדניק
 יז טנָאלש עטַאט רעזייב רעד ןוא
 ,ןענייוו רעדניק
 ,ןפגלש ןופ+ דימ ןרעוװ רעדניק
 ,טינ טפָאלש -- עטַאט רעוייב רעד ןוא

 - ןגיובעגנייא
 ,עטַאט רעזייב רעד שיט םייב טציז
 | ןביוש יד ךרוד
 ,לפמעל סָאד טשעל ןוא טניוו רעד טכירק
 ,ןשָאלרַאפ טרעװ לּפמעל סָאד ןוא

 ,טינ ךיוא ףָא"לש ךיא
 ,רעדניק יד ןופ רעטסליטש רעד -- ךיא
 םינּפ ןיימ ףיוא

 ,רעגניפ סנטַאט םעד ךָאנ ךיא ליפ
 ,ןשיק ןיא ךיז רַאפ ליטש .ךיא ןייוו

 ךיא רעהד גנולצולּפ
 ; םעטָא ןרעווש קיכליהד ַאזַא
 ,טעזױּפ ץעמע

 ,רעטצניפ רעד ןיא רעגניפ טימ טּפַאט
 .טינ ןעק ךיא ןוא --- ןעיירש ךיא ליוו

 ,ז"דליפזיר ךיפצ וט
 ,ןּפַאלק עניימ רענייצ יד ןוא
 --- ,טינ טפלעה סע ןוא
 ,רעדניק עלַא רעביא ךיא זָאל
 ,ןפױלטנַא ליוו ןוא ּפָארַא גנירּפש

 רעטצניפ רעד ןיא
 .עשזדנָא"לב ןוא ריט יד טינ ךיא ףערט
 | ,טלכיורטשעג רעוו

 רעדינַא לַאפ ןוא ּפָא ךיז ּפַאלק
 ,ןטַאט ןגעקטנַא ּפָאק ןטימ

 - ןגיובעגנייא
 ,עטַאט רעזייב רעד ץלַא ךפאנ טציז
 ,טינ ךַאז ןייק טרעה



 ,ןברַאטש לע ךיא ,עטַאט : ךיא ךָאז
 :ןגָאלש טשינ ךימ ןיוש וטסעוו רעמ

 ןענערב ךעלטכיל
 ,ןּפָאקוצ ןיימ ייב דרע רעד ףיוא
 .ןענייוו רעדניק
 .ןפָאלש ןוא דימ ןרעוו רעדניק

 .עטַאמ רעזייב רעד ןיײלַא טגָאלק

 ןעייג ייז -- געט

 ייז טימ ןוא ,ןעייג יז --- געט
 ; קערש ןוא רעצ ןעיײגרַאפ
 עקידרעטניוו עטייוו רעדנעל ןיא
 - .קעװַא טייג רעמוז רעד

 ע"לעקנוט ַא טייקיטכיל ַא |
 : גערב-"למיה םעד טמענרַאפ

 טייקכעליולב ַא ךָאנ ןבילבעג
 .געט עקידרעמוז ןופ

 עטרעטיילעג .ַא עטלַאק ַא
 : ךייח רעד ןופ טקוק ןוז יד
 ,םענעריובעג-יינ םעד ליואוו זַא
 .ךיוא ןקידנברַאטש טבעד

  ּפָא ךיז טייו ץעגרע ןופ טפור סע
 . יגעז עקידנדיינש ַא
 םענעּפָאלטנַא ןַא ןופ טירט ןוא
 .געיעג ןיא ןןטגָאירַאּפ

 קידגטסיירט ןוא קידנענייוו ןוא

 ;טפור ןוא ךָאנ ריד רעוו טייג

 טרעוו ענורטס ַא יו סעּפע ןוא

 / .טפול רעד ןיא ןסירעצ
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 קילג ליפ ױזַא

 ,רעטיצ ַא -- ץרַאה ןיא ףיט
 ,קירד ַא -- טנַאה רעד טימ
 ,רעדיוש ַא --- בייל ןכרוד
 !קילג ליפ ױזַא :עז

 ,לקָאש ַא -- פונק ןטימ
 ,קילב ַא -- גיוא ןטימ
 -- יגָאװצ ַא -- ?ליומ ןטימ

 !קילג ליפ ױזַא :עז

 ,ןָאט ּפַאלק ַא ביוש ַא ןיפצ

 ;קירוצ גנורפש ַא -- ןוא
 --  רעייפ ןוא ,טירט ,ןעמיטש
 ! קילג ליפ ױזַא :עז

 טעגרהעג ןרעוו טינ רענייק טעוװי'ס

 ,טעגרהעג ןרעװ טינ רענייק טעוו' 9
 -- .,ןגעלשעג ןוא גירק ןיא
 עטלַא ןופ ןעמוק ךיא לעװ ליטש לייוו
 .ןגעוו ענעסעגרַאפ

 ךיז ןזָאל וצ ןסיוו טינ רענייק טעוװ |
 :ןגעקטנַא רימ ןייג
 רעדיילק ןיא ןעמוק ךיא לעװ סופוצ
 / .ןגער ןופ עטקייוועצ

 ןױיסַאּפ ןוא ןעשעג טשינ רָאג טעוװ

 | ,ןטייצ יד ןופ גנַאג ןיא
 גנו"לצולּפ ןלעוו ןעזרעד עלַא ןעוו
 ,ןטייב ךיז ןעזסיוא ןיימ

 ןבעג ךיא לע טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא
 --- ןגיינרַאפ ךיז דרע וצ
 ןרעװ סע :ןליפרעד רעדעי טעוװ
 ןגױא יד ןפָא םיא



 גנוניוטשרעד ןופתצ דיירפ ןיא רעדעי ןוא
 | ,ןעמונַאב רעטיצ ןיא
 --- רָאנ טעז ,ָא :ןָאט גָאז ַא רָאנ שביוק טעװ
 | ןעמוקעג ןיוש זיא רע

 ס גיי מ

 ! ןײרַא רעטייווצ רעד ןיא ,סױרַא בוטש ןייא ןוֿפ
 .ןייז טסַאג רעטוג ַא ךיא לעװ םוטעמוא ןוא

 .,ריט יד ןזָאל ענעפָא ןַא --- ןײגסױרַא
 .,רימ טעװ רעטניהַא רענייק ןקוקכָאנ ןוא

 ; טָאוט ןיימ רעכיז זיא'ס :ןסיוו טעװ רעדעי ןוא

 ,טָאטש יד עניימ זיפצ -- ןפערט ךיא לעװ טָאטש ַא

 ,דיילק ןיימ ןייז סָאד טעװ --- ןצטנָא לעװ ךיא סָאװ ןוא
 ,טיורב ןיימ ןייז סָאד טעװ --- ןסע לעװ ךיא סָאװ ןוא

 ,טעּפש ןייז לָאמנייק טעװ --- ןעמוק לעװ ךיא ןעוו ןוא

 .טעב ןיימ ןטרָאד זיא --- ןפָאלש לעװ ךיא ואוו ןוא

 ץרַאה סנדעי ןיא

 ָאד זיא ץרַאה סנדעי ןיא :סייוו ךיֹא
 ;ןייש ַא ,טייקיטכיל ַא

 --- ןייטש טינ טסלָאז וד לעווש רעכלעוו ףיוא
 ,ןײרַא ייג ןוא ןָא ּפַאלק

 -- ןָא ךיד טקוק ןעמ ,ןיירַא טסייג ןוא
 : ליפ טינ סע טרעיודעג

 ,גנַאל ןיוש טקנעבעג ריד ךָאנ טָאה ןעמ
 ,ליטש רעד ןיא טרעיורטעג

 ,דמערפ רעד ןיא טסיב :טניימעג טָאה ןעמ

 - ,טייו ץעגרע ןפרָאװרַאפ

 ָאד טסיב וד זַא ,טסואוועג טינ ןוא
 ,טייצ עצנַאג יד ןעוועג
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 גָאט ןדעי טסיב :טסואוועג טינ ןוא

 ,ייז ייברַאפ ןעגנַאגעג
 ,טרפאוו סנדעי וצ טרעהעגנייא ךיז

 .יירשעגסיוא סנדעי וצ

 ןייז רעטשרע רעד טפרַאדעג רָאנ טסָאהד
 ,ןירַא ייז וצ זיוהד ןיא
 יז ייב ץרַאהד ןיא ןקעוופיוא ןוא
 ,ןייש ַא ,טייקיטכיל ַא

 ןשטנעמ ,קירעיורט טייז

 ,ןעזסיוא ןיימ --- ןטכיזעג עלַא ףיוא
 ,קילב ןיימ --- ןגיוא סנעמעלַא ןיפצ
 ,רעצרעה סנעמעלַא ןיא רעיורט ןיימ
 - .קיללג ףיוא גָאזנָא ןַא --- רעיורט ןיימ

 ,לביימש ןיימ --- ןּפיל סנעמעלַא ףיוא
 { דיירפ ןיימ --- רעטרעוו סנעמעלַא ןיא
 ןזָאלבעצ טינ טניוו רעד ךָאנ טָאה סע
 .ךיילק ןיימ ןופ ךורעג םעד ,םעטָא ןיימ

 ,רעטצניפ רעד ןיא טייו ךיא ןיב ןיילַא
 ;טכיל -- שינרעטצניפ סָאד זיא רימ רַאפ
 טשינ טרילרַאפ --- ןשטנעמ ,קירעיורט טייז
 .טכיזעג רעייא ןופ קילבנָא ןיימ

 רימ וצ טסלָאז וד

 ,סָארדרַאפ טימ ןדער טינ רימ וצ טסלָאז
 .סָאװ ןוא ןעוו ןגערפ טינ רימ ייב טסלתצז וד

 ןעשעג ױוַא טפרַאדעג טָאה אמתסמ

 .ןעוועג ןיוש זיא ןעוװעג זיא סע סָאװ ןוא

 ןייש רעסייוו ןוא ןייוו ןקידלגיּפש םייב

 .ןייז ןסעגרַאפ ןוא ןבעגרַאפ ץלַא לָאז

 ןייו-רעפּפָא יו ,יוט רעשירפ יו ױזַא

 .ןייש עסייוו ןייד רימ ףיוא ךיז ןסיג לָאז



 ריּפַאּפ לקיטש ַא

 ,רעמ ןעז טינ לָאמנייק ךיז ןלעװ רימ
 ;ןבירטרַאפ ךימ זייב טָאה טײקטלַאק ןייד
 -- ךָאד טסואועג טלָאװ ךיא ןעוו גנוניואוו ןייד
 ,ןבירשעג ריד ךיא טלָאװ לווירב ַא

 ,ןלייצרעד טשינרָאג ךיא ט"לָאװ ךיז ןופ
 ;ןעגנַאלרַאפ טשינרָאג ךיא טלָאװ ריד ןופ
 .ףכַאז ןתא ןענָאמרעד ךיז סָאװ וצ
 וןעגנַאגרַאפ ןיוש גנַאל ןופ ןענייז סָאװ

 ,םוטַאד םעד ןבירשעגפיוא טלָאװ ךיא
 : ןעמָאנ ןיימ --- טבוטַאד ןרעטנוא ןוא

 ךיז ריד ייב ץעגרע ןרעגלַאוװ לָאז |
 .ןעמָאנ ןיימ טימ ריּפַאּפ לקיטש ַא

 זיוה ןייד וצ

 ,ןעגנַאגעג ךיא ןיב זיוה ןייד |צ
 ,זיוה ןייד וצ
 ,ןעגנַאגעגנײרַא ןעוועג ןיב
 ,סױרַא ןוא

 ,ןפָא ןריט יד טסואוורעד בָאה
 ;זיוה סָאד טסוּפ
 -- ןפָאלשעג ליטש ןבָאה סנטָאש
 ,סיואכרוד ליטש

 רעמיצ ןיא ריד וצ ןײרַא ןיב

 | | ,טונימ ַא

 סנטָאש עליטש עלַא טימ ןוא

 .טורעגּפָא

 ןּפיל עניימ ףיוא קנַאד ַא טימ
 ,סױרַא ןיב

 ןטייוו רעד ןופ ךיד טשטנעבעג ןוא
 | ,זיוה ןייד ןוא

15 
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 ןרעייפ עלַא טשעלרַאפ

 ןייז לָאז רעטצניפ ,ןרעייפ עלַא טשעלרַאֿפ
 ; טייהרעליטש טציז ןוא

 ,ליפ ךיא ,ץעגרע רָאנ --- היוול ןייק טעז ןעמ

 / .טױט רעצעמע זיא

 טכיילשעגכרוד ךיז טָאה ןטָאש ַא רעטצנעפ ןיא

 יב ; טייהרעטעבנגעג
 דלַאב טעװ --- ןבוָאטשעג רענייק ךָאנ זיא ס ביוא ןוא

 ,טיוט רעצעמע ןייז

 דרע רעד ףיוא טציז ,ןרעייפ עלַא טשעלרַאפ
 ; טדיילקעג רעיורט ןיא
 -- ,ילברַאפ ןטָאש רעד טייג ןיילַא טינ קירוצ
 ,טײװצעבלַאז טייג רע

 ןייש-ןגרָאמ

 ,רעטכייל יד ןיא ךעלטכיל ןענערב
 -- זה ןיא ליטש
 ,ךעלטכיל יד יירד ַא טנַאה ַא טוט
 .סיוא ייז טשעל

 ,רעטייווצ ַא ייז וצ וצ ךיז טריר
 --- ןֹנמְצ ייז טדניצ
 םיכירכת ןיא עמַאמ יד טגיל
 .ןָאטעגנָא

 ,ךיז טרעק רע טינ---עטַאט רעד טציז
 ; טגָאלק רע טינ
 טיג טסייוו רענייק --- רע טגָאז סעּפע
 .טגָאז רע סָאװ

 עגר יד ןוא רע ןיירַא טמוק
 --- סיורַא טייג
 ,לטכיל ַא סיוא רעדיוו ךיז טיירד
 ,סיוא ךיז טשעל



 רעטצנעפ ןטכַאמרַאפ-ב"לַאה םעד ךרוד

 ןירַא טקוק
 ,ןרעטשנגרָאמ רעד טיור ןוא סייוו
 ,ןייש-ןגרָאמ

 ןעמעלַא ךָאנ
 ,ןבעל סָאד טָאה רת:טקָאד רעד טגָאזעגּפָא ןיו(}
 : ןעשעג ןיוש זיא טזומעג טָאה סע סָאװ ןוא
 ,טרעווילגרַאפ -- סיפ ןופצ טנעה יד ,טכַאמרַאפ --- גיוא סָאד
 .ןעוועג זיא סָאװ רעמ ןיוש ןייז טינ טעו סע

 ןטיױט םעד דרע רעד וצ ןבײהעגּפָא ןיוש
 ;טנעװ יד וצ ןעלגיּפש יד טיירדעגמוא ןוא
 ,ןענייװַאב ףרַאד סָאװ ,רעד טָאה טגָאלקעגּפָא ןיוש
 .טנערבעגסיוא עלַא סנּפָאקוצ טכיל יד

 ,ןטָאשרַאפ ןיוש ,היוול יד ןיוש ןעוועג
 ,טלעטשעג דמַאז ןשירפ םעניא לטערב ַא
 ,הטימ יד בוטש-הרהט ןיא טכַארבעגקירוצ
 .טלעפעג טלָאװ רענייק יװ ,ליטש ,קיאור --- ןוא

 .ךיז םיהַא טרעקעגמוא ןיוש .ןעמעלַא ךָאנ
 ,טיורב-טנוװָא סָאד טסע ןעמ ,טנעה יד טשַאו ןעמ
 ,ןקָאז יד ןיא ןציז ךיז ױזַא טביי"לב ןעמ
 .טייגרַאפ ןוזברעמ יד ליטש ,קיאור --- ןוא

 םולח ַא

 ןעמַאמ ןיימ טנייה םולח ןיא ןעזעג בָאה ךיא
 ,ןגיוא עטנייוועגסיוא טימ
 ,קינַאג ןפיוא ןסעזעג יז זיא םָארק ןיא
 .ןגיובעג ליד םוצ ּפָאק רעד

 ,רעניימ רעדורב רעניילק רעד זיא ןגעלעג סיוש ןיא
 ,ןגיוז וצ טסורב יד טכוזעג
 --- ןענופעג ךלימ ןּפָארט ןייק דניק סָאד טָאה'ס ןוא
 ,ןגיוצעגנייא זיא טסורב יד
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 ןענַאװ זיב --- טנייועג ,טנייועג דניק סָאד טָאה סע
 ,ןגי*ל ןבילבעג םוטש זיא
 ןענייועג סדניק םעד טרעהעג טָאה עמַאמ ידו

 .ןגיושעג ןוא ןסעזעג

 ,זיא טבָארק ןיא ןײרַא טנַאה ןיא טלעג טימ ױג ַא
 | ,ןפיוקרַאפ טיורב ןטעבעג

 קידנעטש יו טעװ עמַאמ יד :טניימעג טָאה רע
 ,ןפיול ןגעקטנפנ דיירפ טימ

 ,ךיז טרירעג טינ עמַאמ יד טרָא ןופ טָאה רָאנ
 -- ןפָאלש טלתצו יז יװ יױזַא

 ןעמוטש ַא ַאזַא קוק ַא ךָאנ ןבעגעג
 ,ןפָאלטנַא קערש ןופ רע זיא

 ףָאלש ,ףָאלש

 ,ףָאלש ,ףָאלש ,ףָאל0)
 ,ףָאש ןייז טָאה טגָאירַאפ ךעטסַאּפ רעד
 ,דניק ןייז טָאה טזָאלרַאפ עטַאט רעד
 ,טניוו ןפיוא דמערפ רעד ןיא טזָאלעג

 -- ָאטינ רענייק ןיא'ס :ןעמ טוט סָאװ
 ,העש ַא ךָאנ העש ַא ךיד גיוו ךיא

 קירטש יד לגיוו ןופ ץלַא יצ ךיא
 ,קירוצ ןוא ןיהַא ןוא רעהַא

 -- װיל ,ויָל ,ויל

 ;וד יװ ןעפָאלש טינ ןעק טניו רעד
 ,ףלעוו עדנרירפ םוא ןעשזדנָאלב סע
 ףלעה :ךיז םימחר טעב ץעמע ןוא

 ?טיירש רעצעמע זַא ןעמ טוט סָאװ

 ,טייצ רעד טימ ףיוא טרעה ןוא טיירש רע
 --ילוצ יצ עגר ַא ןיא טייצ יד
 ,יירשעג סָאד טניו רעד טָאה טגָאירַאפ

 --.ָאטינ רענייק זיא'ס !ןעמ טוט סתבוו
 יהעש ַא ךָאנ העש ַא ךיד גיוו ךיא
 ףוס ַא טמוק ץ"לא ףיוא יװ ױזַא
 ,ףָאלש ַא ךיוא זדנוא ףיױא ןעמוק טעוו



 ןעמוק טינ טעװ רענייק

 ,ןעמוק טינ טעװ רענייק
 : ןטרַאװ וצ טסיזמוא זיא'ס
 | ארומ ןבָאה עלַא
 ,ןטרַאּפשעגנײא שכעד רַאפ

 ,רעייפ סָאד ּפָארַא זָאל

 { ןגייל ןפָאלש ךיז טייצ
 םולח ,םולח ןוא גיל
 .ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ

 ,םַאזנייא ןענעז עלַא
 .ןטרַאװ סָאװ יד --- ךָאנ רעמ
 ןעמוק טינ טעװ רענייק
 . ןטרַאּפשעגנײא םעד וצ

 טניוו ַא טּפַאלק

 ,ביוש ןיא טניוו ַא טּפַאלק
 ,ליטש זיא בוטש ןיא ןוא
 .ץרַאה ןיימ ןיתצ יו ױזַא ליטש זיא בוטש ןיא ןוא

 .ליוו ךיא סָאװ ךיא וט
 .ןלַאפעג שיט םוצ ּפתאק ןיימ זיא
 ,סױרַא קוק ןוא ּפָאק ןיימ ףיוא ךיפתצ בייה

 .סַאג ןיא סױרַא קוק

 -- ריט יד ּפַאלק ַא טוט
 . ,ןײרַא טמוק : ךיא גָאז
 .רעוו טינ טרַא ךימ ,ןירַא טמוק : ךיא גאז
 יי . אָאי ךימ טרַא ןרַא
 -- טינ ךָאד טמוק רענייק רָאנ
 .זיא'ס יו יוזעצצ ןייז ןיוש לָאז :ךיא גָאז

 .ףיוא ךיא גנירּפש גנולצולפ
 יסַאג ןיא סױרַא ייג
 קירוצ םוק ןוא סַאג ןיא סױרַא ייג
 -- .סינ שטפיוקעג טימ
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 ? טפיוקעג סינ ךיא בָאהד

 ? טסַאג ןכלעוו רַאפ

 . +סינ ןפיוק ןעגנַאגעג ןעד ךיא ןיב

 --- ןביורטנייוו ןוא סינ ןגיל
 ? ןייוו ךָאנ ןיינ רשפא
 ?רעלענש סָאװ ןייוו ךָאנ ןייג רשפא
 ,ףיוא רעדיוו ךיא גנירּפש
 ,סַאג ןיא סױרַא ףיול
 קירוצ םוק ןוא סַאג ןיפצ סױרַא ףיול
 ,ןייוו לשעלפ ַא טימ
 ? טפיוקעג ןייוו ךיא בומ:הד
 ?טסַאג ןכלעוו רַאפ
 ? ןייו ןפיוק ןגנַאגעג ןעד ךיא ןיב

 ,ביוש ןיא טניוו ַא טּפַאלק
 ,ליטש זיא בוטש ןיא ןוא

 ,ץרַאה ןיימ ןיא יו ױזַא ליטש זיא בוטש ןיא ןוא

 סיורג זיא טלעוו יד

 ,סיורג ןענייז רימ --- רימ ךיוא ,סיורג זיא טלעוו יז
 :ןבעל רעזדנוא ןופ גָאט רעד זיא קיביײא ןוא
  --ןבעג םעניילק ַא קנואוו ַא רָאנ ןפרַאד רימ
 .סיוא טסקַאװ זדנוא ןגעקטנַא טנַאה סעמָאמ רעד

 ,זױה רעזדנוא ןופ טייוו ןיוש זיא עמַאמ יד ןיילַא

 ,ןבעגרַאפ דניז עלַא זדנוא טָאה ןוא קעװַא זיא יז
 ןבענרעד טייוו טינ דרע רעד ןיא ןעור ךיז טגיילעג
 ,סױרַא רעמ טינ טמוק ןוא ,גנַאל-ןכָאװ ןיוש

 ,ןייר טציא דניז עלַא ןופ רימ ןענייז ןבילבעג

 ,ןײלַא ןזָאלקעװַא זדנוא ןופ ךיז רעדעי טעוו

 . ןבעל רעזדנוא ןופ גתצט םעד ןקידנערַאפ

 --- ןייג ןופ ןרעוו דימ ןלעוװ רימ ןעוו ןוא

 ,ןיילַא טנַאה סעמַאמ רעד זדנוא טעוװ ןעלמַאזפיונוצ

 .ןבענרעד ריא ןפָאלש זדנוא ןגיילסיוא ןוא



 טניוו רעקיטסָארפ ַא

 ןזָאלבעג טָאה טניוװ רעקיטסָארפ ַא ,רעטלַאק ַא
 .ןזָאלרַאפ טנוואצ ןַא ןיתצ םייה ןיימ בָאה ךיא ןעוו

 ןגָאלשרַאפ קיבײא ףױא רעטצנעפ ןוא ןריט יד
 ,ןגָאװ םענרעצליה ַא ךָאנ טזָאלעג ךיז ןייג ןוא

 ,ןגָאװ םעניא טצעזעג ךיז טָאטש רעד רעטניהַא |
 .ןגָארט ךיז ןעמונעג ןגיוב ןסיוא לייפ ןוא

 ,ןביירטרַאפ טפַאשקנעב יד ,ןגָארט ךיז ןעמונעג
 ,ןביילברעביא םבייה רעד ןיתצ ךיוא לָאז טפַאשקנעב ןיימ

 ;ןטייז יד ייב דלַאװ רעד ןוא געוו רעד ןיוש זיא טָא

 .ןטייוו ןופ ָאכע קירעטיצ ַא ןָא טמוק סע

 ןגָאװ ןכָאנ ,רימ ךָאנ ָאכע רעד ךיז טגָארט סע
 .ןגָאי ךיז טלָאװ רימ ךָאנ טפַאשקנעב יד יװ ױזַא

 - ןיהואוו

  ןעמעוו וצ ןוא ןיהואוו ,גָאז ,ןיהוא| | ---
 ?ןיילַא ךיז געוו ןיא ןזָאלעג
  ןעמענ טינ ןיוש ליימ ןייק טעװ גָאט רעד
 ,ןייגרַאפ ברעמ ןיא טעװ ןוז יד

 --ןגעװ עקיבױטש יד ןריפ ךימ ---
 ;ןילַא ןיוש ןיהואוו ןסייוו ייז
 ,ןגעקטנַא םיא ייג ךיא -- טנוװָא רעד
 ,ןייגרַאפ טעו רע ךיוא ןענַאװ זיב

 ,ןקַאב יד ףיות+ רָאה ןייק ךָאנ טסָאה וד ---
 ,ָאטינ ןרעטש ןפיוא שטיינק ןייק
 ןקַאנ םענעגיובעג ןוא ןייּפ טעוו

  .תעש עדנטסיירט יד ןעגנערב ריד

 ,ןעמוק ףרַאד סתצוו ,העש יד זיא טייוו ,ָאי ---
 } טסיירט ןוא גנוזיילרעד ןופ העש יד

 ,ןעמונרַאפ בָאה ךיא סָאװ ,רעיורט רעד
 ,טזיילרעד טינ ןיײלַא ךָאנ ךימ טָאה
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 ןעמוק ףרַאד סָאװ ,רעד טָא סָאד וטסיב --
 ? טסיירט ןוא גנואיירפרעד ןעגנערב זדנוא
 ןעמוק ףרַאד סָאװ ,רעד סָאד ןיב ךיא ,ָאי --
 ,טזיילרעד טינ ןיילַא ךָאנ ןיב ןוא

 רעטצניפ זיא טכַאנ יד

 רעטצניפ זיא טכַאנ יז
 ,דנילב ןיב ךיא ןוא
 ןקעטש םעד טסייר סע
 ,טניוו רעד טנַאה ןופ

 ,עברָאט ןיימ טסוּפ זיא'ס

 ,רע"ל זית+ ץרַאה ןיימ
 ,קירעביא -- עדייב ןוא
 - ,רעווש --- עדייב ןוא

 רירנָא ןַא רעה ךיא
  :טנַאהד סמענייא ןופ
 ןגפזרט רימָאל ביג ---
 ,דנַאנַאב טסַאל ןייד

 .ןעייווצ ןעייג רימ
 : ץרַאװש זיא טלעוו יד
 ,עברָאט יד גָארט ךיא
 ,ץרַאהד ןיימ --- רע ןוא

 דמַאז ןפיוא

 געוו ןטימ ןיא דמַאז ןפיוא
 ; ןגיוצעגסיוא ךיא גיל

 ןייש-הנבל ,ןייש-טנווָא
 .ןגיוא יד ךרוד רימ טכייל

 -- ליטש טרעטַא"לפ לטניוו ַא ןוא
 ,רעדימ ץלַא ,דימ ןיב ךיפ+
 ,טינ ךיא ןעק --- ןלעטש ךיז ליוו
 .רעדינַא קירוצ לַאפ



 דרע רעד וצ ןסקַאוװעגוצ

 ; רעיורט םבוצ ץרַאה ןיימ יו
 ,רימ םורַא רענייפצ ךיז טיירד
 .רעױדַאב טינ : ךימ טסיירט

 טנַאה עסייו ַא .רימ זיא טוג
 ; ןגיוצעגסיוא ךיא עז
 ןייש-הנבל ,ןייש עלעה
 .ןגיױא יד ךרוד רימ טכייל

 ךיא עז

 ,ייברַאפ שטנעמ ַא טייג : ךיא עז
 ,גיינ תצ רימ ךיז טיג

 -- קוק ןוא ּפָאק םעד ּפָא ךיא רעק
 : גיוא ןיימ טינ ךיא ביילג

 ,טכיזעג ןיימ יו --- טכיזעג ןייז
 !ךיא :רשפא סתאד זיא
 טכַאנ ןיא געוו ןטימ ןפיוא
 ,ךיז ףיוא קוק ,ךיא ייטש

 ןעז ליפוצ ןופ קערש טימ לופ

 ,ןײלַא ךיז ןופ ןוא
 רעװ רשפפ+ טעװ -- טרַאװ ,ךיא קוק
 ? ןייג רימ ייברַאפ דלזב

 ,געוו רעד טסוּפ ,רענייק טינ טמוק
 ,טלַאק ןענייש ןרעטש
 ,ןייש ןיא טקערטשעגסיוא ךיא ייטש
 ,טלַאטשעג ןיימ --- ןגעקטנַא רימ

 סנקלָאװ יד וצ טייוו

 - ,ןגָאי ןוא ןגָאי ייז למיה ןיא סנקלָאװ י
 .ןגָאלשעג ןיוש ייווצ טָאה רעגייז ַא ץעגרע ןיא |

 .ןגָאלשעג ןיוש ייווצ טָאה רעגייז ַא ץעגרע ןיא
 .ןגָאט ןבייהנָא ןיוש ןצנַאגניא ךָאד דלַאב טעװ



 ןגָאט ןבייהנָא ןיוש ןצנַאגניא ךָאד דלַאב טעוװ
 ,ןגָארטרעביא ױזַא למירד ןיימ ןיוש לעװ ךיא

 ,ןגָארטרעביא ױזַא למירד ןיימ ןיוש לעוװ ךיא

 ןגָאלשרַאפ לקניוו ַא ץעגרע ןיא ןגיוו ךיז

 ןגָאלשרַאפ לקניו ַא ץעגרע ןיא ןגיוו ךיז
 .ןגָאירַאפ סנקלָאװ יד ןיא טלעוו יד ןוא ךיז ןיא

 טכַאנ ןופ שינעפיט רעד ןיא

 ,טנַאה ןיימ טכַאמ גנוגעוַאב ַא טכַאנ ןופ שינעפיט רעד ןיא

 }טכַאנ רעד ןיא ךיא ךוז ןעמעוו ,ךיא עז ןעמעוו טינ טסייוו רענייק

 ,טכַאמעגוצ רעדיוו ייז ןוא ןגיוא יד טכַאמעגפיוא בָאה ךיא

  טנַאה ןיימ ןופ גנוגעווַאב ַא ןרָאװעג זיא ןלַאפרַאפ ןוא

 ,טכַאנ רעד ןיא ךיא ךוז סָאװ ןוא ןעמעוו טינ סייוו ךיוא ןיילַא ךיא

 ,טנַאה ןיימ ןופ גנוגעווַאב יד ןזעוועג זיא ןעמעוו וצ ןוא

 ,ןיילַא ןוא םַאזנייא ךיא ןיב טכַאנ ןופ שינעפיט רעד ןיא

 ,טלַאטשעג ןיימ זיא טכַאנ רעד ןיא לָאבמיס ַא טלעו רעצנַאג רעד ןופ
 ; טלַא ליפיוזַא ךיות-צ ךיא ןיב ,ןבעל סָאד זיא סע טלַא יו ןוא
 --- ןיילַא ךיז ןופ --- טלעוו .רעד ןופ ןטלַאהַאב ךיז ,ןפיול ךיא ליוו
 ,טלָאטשעג ןיימ רעטצניפ רעד ןיא רעסערג ץלַא טרעוו ,רעסערג ץלַא טרעוו
 ,ןילַא ךיז ןופ --- טלעוו רעד ןופ ןפיול וצ ןיהואוו תצטינ ןוא

 ןענַאװ זיב

 ןעמוק טעװ עגר יד ןענאוו זיב
 ,ןרָאי ןלעוו ןייגרַאפ
 טייקטנייל עקידיירפ ןיימ ןענַאװ זיב
 .ןריובעג ןרעוו טעוו

 ,ןייז דמערפ ןוא םַאזנייא ךיא לעװ ןַאד זיב
 ןטלָאהַאב ןוא טפיטרַאפ
 לבענ ןיא ןשטנעמ ןופ ןופיצ ךיז ןופ

 ,ןטלַאטשעג עטייוו ןופ

 ,ןפלָאהַאבמוא דניק ַא יו ןייז ןוא
 ,ןליוו ןָא ןוא טמעשרַאפ
 גנובעגרַאפ ןיא לָאמַא ,גנוטכַארַאפ ןיא --- לָאמַא
 ,ןליהרַאפ עלעז ןיימ



 סָאלש ןרעטניה

 טרעיומרַאפ ןביוש יד

 ,טרעיױמרַאפ ןביוש יד
 ; טנעוו יד ןריורפעג
 ,לּפמעל ַא --- ןטָארד ןיא
 .טנערב סע סָאװ םיוק ,םיוק

 קעדוצ רעטנוא גיל ךיא

 ,טנַאװעג ןעָארג ןופ
 לטניּפ ןייא ףיוא קוק ןוא
 ,טנַאװ רעד ןגעקטנַא

 ,ןסעגרַאפ ןיוש ץלַא בָאהד
 ; טייוו ךיא ןיב ךיז ןופ

 . ןעמ טָאה רשפא ,טסייוו רעוו
 ? טיײרּפַאב ןיוש גנַאל ךימ

  ןברָאטשעג רשפא ןוא
 ריט רעד ייב --- ךיא ןיב
 ,טײצרָאי טנערב לּפמעל סונוד

 ? רימ ךָאנ טײצרָאי טנערב
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 רע טכעלעוו

 ,ןפָאלש ךיז גייל ןוא יג ,רעטכע|}
 : ריט ןופ .ּפָארַא גיוא ןייד םענ
 ןעור ףיוא זיתצ ןבעגעג טכַאנ
 ,ריד רַאפ ױזַא ,רימ ראפ יו

 ,רעיוט םייב סקיב ןייד קעװַא לעטש
 ;שיט ןָא ּפָאק םעד ןָא ךיז רַאּפש
 ןיײגמורַא גָאט ןצנַאג ַא ןופ
 ,סיפ ענייד ךָאד ייוו ןעוט

 ןעמוק טינ רעהדַא טעװ רענייק
 ; סױרַא טינ ןענַאד ןופ ןוא
 לטעב ןיימ טבכורַא זיירק ַא ןיא
 ,זיומ עצרַאװש ַא םורַא טצנַאט

 ןצענ סיוא טײרּפש ןוא םורַא טצנַאט

 ,רימ םורַא ןזיירק-ףושיכ

 ,רעטכעוו ,טפושיכרַאפ ןיוש ךיא ןיב

 ,ריט ןופ ּפָארַא גיוא ןייד םענ

 ןרערט ןייק רעמ ָאטינ

 ןרערט ןייק רעמ ָאטינ
 ; רעטכעלעג ןייק ךיוא ןוא
 ,רעטוג רעד זָאלטכַאמ זיא
 ,רעטכעלש רעד ךיוא ױזַא

 ןסימשעצ רעבייל יד
 ; רעטיר ענרעזייא טימ
 .ַארומ טָאה סע רעװ ןוא
 .רעטיה םעד טנפנח רעד

 סנטָאש יװ --- עלַא רימ
 ,ןטיוט ןיא רעמַאק ןיפצ
 ,טייקליטש יד ךייא טקערש ןוא
 ! ןטייק יד טלסיירט --- ָאט



 ץרוק זיא ערַאנ יד

 | ,ץרוק זיא ערַאנ ,|
 -- ןגייל ךיז רעדעי זומ ןפָאלש רָאנ

 סיפ יד רענייא טגיי"ל
 ןגיוא יד ףיוא ףױרַא ןטייווצ םעד

 ּפָאק םעד רענייא ןוא
 ;ןטייק סנרעדנַא םעד וצ ןָא טרַאּפש
 | -- גנע זיא ערַאנ יד
 ,ןטייווצ םעד ןזדלַאה רערעדעי זומ

 קידלוש ןיב ,קידלוש ןיב

 ןסתאלשרַאפ עלַא ןרעױט '|
 ; טלגיררַאפ סנזייא טימ ןריט יד
 ןרעטש ןיימ עמייהעג ַא טנַאה ַא
 ,טלגיזַאב סנכייצ עקיטולב טימ

 רעזייב ַא טימ לוק סנצעמע ןוא
 : ןעגנַאלש יו רעטרעוו טימ ךימ טישרַאפ
 ןכערברַאפ םבינּפ ןיא רימ טפרַאװ רע
 ןעגנַאגַאב טינ לָאמניײק ןיב ךיא סָאװ

 ,ןזײװַאב ,תונעט עניימ טסיזמוא
 ;קידלודעג ,קינעטרעטנות+ רעוו ךיא
 עטקירדעגנעמַאזוצ ןּפיל טימ
 .קיד"פוש ןיב ,קידלוש ןיב :למרומ ךיא

 לקניוו וצ לקניוו ןופ

 ,ריט ןוא רעטצנעפ וצ ,לקניוו וצ לקניוו ןופ
 | :ןסירעצ ןוא טקעמעג ,ןבירשעג
 ,ּפתאק שבעד ןפרָאװרַאֿפ ,ךיז טגיילעג ,ךיז טצעזעג
 .ןסיררַאפ ןקלַאב םוצ ןגיוא יד

27 



28 

 ּפָאק םעד טינ רעק ךיא .הגאד ןיימ טינ .טכַאנ ןיוש
 ;ןסילשרַאפ ןגיוא יד טינ ליוװ ןוא
 ,םנארַא ןעמערב יד ,ךיז טפָאלש רע --- ןכש ןיימ
 ,ןסיררַאפ ןקלַאב םוצ --- עניימ ןוא

 םערב יד זיב

 ,המיא ןַא טלַאפ רעטכעוו םעד ףיוא גנולצולפ
 --- ןגָארטרַאפ טינ המיא יד ןעק רע ןוא
 רעמַאק ןיימ ןופ ןריט יד ףיוא רע טסייר
 .ןגנאאלש ןעניז ַא ןָא ךימ טמענ רע ןופצ

 ,טינ יירש ןוא רעטרעווי"לגרַאפ ַא ךיא ייטש
 ;ןגיוא עדייב ןיא ןיירַא ףיט םיא קוק
 ,רעטגערעגפיוא ןגייווש ןיימ ןופ רע טרעוו
 ,ןגייל ךיז דרע רעליוה רעד ףיוא ךימ טסייה

 ,םעטָא ןַא ןָא יו גיל ןוא ךיז ךיא גייל
 ,ןפָא לסיבַא גיוא ןופ םערב ןייא טלַאה
 ,ךימ טגָאלש ןוא רימ ףיוא טערט רעטכעוו רעד ןוא
 ,ןפנ:נלשעגנייא םַאזגנַאל טרעו שבערב יד זיב

 רימ טגָאז רעצעמע

 ,ליטש ייז :רימ טגָאז רעצעמע
 ,ליטש רעד ןיתצ ץיז רעדָא גיל
 -- טסַאל וצ טייקליטש יד ריד טרעוו
 ,ליפוצ טינ ןייוו רעבָא ,ןייוו

 ,טסנייוו וד סָאװ ,טסייוו וד טינ ןיימ
 ,זַא טָאלג ט"לעוו רעד ןיא טסנייוו

 --- טנַאװ ןופ ןקעלפ יד ףיוא טסקוק
 ,ייז וצ ןכַאל רָאג וטסליוו

 ,ליד ןופ רעטערב יד ךיז לייצ
 ;לעצ ןייד טָאה טירט ליפיוו טסעמ
 ביוטש ןיא טינ רעמ ךיז רעגלַאװ
 .לעוש עקיצומש יד ןשוק



 טייז רעד ןופ ױזַא ךיז קוק

 + ןיירַא רעוו ,סױרַא טייג רעוו

 ,לעצ ןיא רעטשרע רעד טינ טסיב

 ,ןייז ךיוא רעטצעל רעד טינ טסעוו

 ..רימ טכַאד

 ןציז ךיא לעװ קיביײא ,רימ טכַא }
 ; טייהרעטדימשעגנייא

 ,ןטיהרעד טינ ךיא ןעק לָאמנייק

 | .טייגרַאפ ןוז יד יװ

 ךימ ט"לַאפַאב ,טכַאנ יד טמוק גנולצולּפ

 ,,ביור ןייז ףלפכזו ַא יו

 ,טקיטולברַאפ ,סיוא רעירפ ךימ טערט

 ,ביוטש ןיא סיוא טלקייק

 ןעוו טייצ וצ טייצ ןופ ביג ,ךיא גיל
 ,בייהד ַא טנַאה ַא טימ
 טינ עז ךיא :;זָאלנטָאש סע טביילב
 ,ביוטש ןיא ןיילַא ךיז

 ענעזעלעג רעכיב

 ,ענעזעלעג -- רעכיב
 ; ענעבירשעגפיוא --- ווירב

 ---לכיביגָאט סָאד זיא טלַא
 .ענעבירעצ ךעלטעלב

 ,ענערעגשעגּפָא -- ּפעק

 ,ענעסירעצ --- רעדיילק
 ,ענעשָאלרַאפ ןגיוא

 .ענעסימשעצ רעבייל



 גנַאלק-גנילק

 רימ ךיא ץנַאט ,גנַאלק-גנילק
 ;סיפ יד ףיוא ןטייק יד טימ
 ,טנַאה ןיא טיורב ןצרַאװש ןטימ

 ; סיב ַא ביג ןוא ץנַאט ַא ביג |
 ,טנַאהד ןיא ייט לגירק ןטימ

 ;קנורט ַא ביג ןוא ץנַאט ַא ביג
 ---ּפָא רעטכעו ןוא וצ רעטכעוו
 .קנואוו ןפיוא םיא ייטשרַאפ ךיא

 -- ץנַאט ךיא יוװ לָאמניק טעז רע
 : ךָאד ןקוק ןגיוא טנזיוט
 ,דלַאװ ַא טנעהד ןופצ ּפעק ףיוא ּפעק

 .ךָאנ ןוא ךיג :ןפור ייז טנעהד
 טכירק לטעב רעטנוא ןופ טָא
 ,סױרַא רענעטלַאהַאב ַא
 : טקױּפ ,טלבמיצ ,ןטַארג יד טּפַאלק
 .סיױא רע טײרש !רעכעה !רעכעה ---

 ,רימ ךיא ץנַאט רעכעה ,רעכעה

 ;גהוד ךיא ףרַאד ןציז ןרָאי
 -- רָאה עיורג ַא סיוא ךיא סייר
 ;יורג עטייווצ ַא קירוצ טרעוו
 ירד ךיא סייר ןוא ייווצ ךיא טייר
 ,סיר ןדעי ךָאנ ץנַאט ַא ןוא
 גנולק ַא וט ןוא ץנַאט ַא וט
 ,סיפ יד ףיוא ןטייק יד טימ

 םערוטש ַא זיא ףיוה ןיא

 ,ןשָאלרַאפ ןּפמָאל יד ,םערוטש ַא זיא ףיוה ןיא
 ,ןטלַאהַאב ץעגרע טציז רעטכעוו רעד
 ןצייר סע ,רעטצנעפ ןיא ןקוק וצ ארומ בָאה'כ
 ,ןט"לַאטשעג -- רעטכיזעג ךיז רימ טימ

 ךיתצ עז טרָאד ,רעטצנעפ ןיא ןקוק וצ ארומ בהאה'כ

 ;לגיּפש ןיא יו ױזַא םינּפ ַא
 ,טייקכיילב רעכעלטיוט טימ ןסָאגרַאפ ןגיוא ייווצ
 ,לגילפ ענרעיילב ייווצ יו טנעה ןוא



 -- רעטצנעפ םעד ןופ קעװַא םינּפ ןיימ ךיא םענ ןוא
 ; לגיּפש ןופ םינּפ סָאד יןיוא טדניוװשרַאפ
 --- ןצרַאה ןפיוא גיײלרַאפ ןוא טנעה יד ךיא ךערברַאפ
 .לגילפ יד ןרעוו ךיוא ןכָארברַאפ

 ןבױש יד ןיא טּפַאלק ןעמ ,םערוטש ַא זיא ףיוה ןיא
 ,רעגניפ ענרעזייא טימ יו ױזַא
 ןגױא יד ןצָאלג עקיּפעק-ליפ ןטלַאטשעג
 .רעגניצ יד רימ סױרַא ןלעטש ןוא

 רימ ןענייז עטדימשעגנייא

 ,רימ ןענייז עטדימשעגנייא
 ; רעדנוזַאב טציז רעמַאק ַא ןיא רעדעי
 | .ריט רעד וצ ןלַאפעגוצ
 : רעדנואוו ַא ףיוא ןטרַאװ ןוא רימ ןעייטש

 טייהרעליטש רענייא גנולצו"לּפ

 ,ןריט עלַא טעװ ןענעפע
 ,טייק רעזדנוא ןסיירעצ טעוו

 .ןריפסיורַא הסיפת ןופ זדנוא

 .טנַאה ַא רַאפ ןריפ זדנוא טעוו
 ןעמי עסיורג רעביא ,רעדלעוו רעביא
 --- דגַאל ןטייוו ,ןטייוו ַא וצ

 ,ןעמַאמ רעד וצ ,ןעגנערב זדנוא םייהדַא ןוא

 טּפַאכעגפיוא ךיז בָאה ךיא

 טכַאנ ןטימ ןיא טּפַאכעגפױא ךיז בָאה ךיא
 | ;ןסעזעג סיפ יד ןופ ןטייק יד ףיוא ןוא
 ,טיורב סָאד טגנַאלרעד ,טנַאה ַא טקערטשעגסיוא בָאה
 ,ןסעגעג ןוא ןכָארבעג קיטש ןצנַאג ןופ

 .,טיורב ןצרַאװש ןופ גנַאל טלקעעג טָאה ךימ
 ;ןגרָאמ זיב קידעכַאװ ןציז ןופ --- רעמ ךתצנ
 ,ּפָאק שבעד ךיא בָאהד טגיילרַאפ ינק עדייב ףיופצ
 ,ןגרָאװעג ךיז ןוא טייקעג טייהרעטיינעג
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 ,וזַא קידנציז ,ךיז קידנגרעוו ןוא
 ; ןגָאט ,ןרעװ קיטכיל ןבייהעגנָא טָאה
 טנַאה ַא ןוא טנפעעג ךיז טָאה ריט יד
 .ןגָארטוצ טכַארבעג ַאזַא טיױורב ַא ךָאנ טומצה

 ךימ סױרַא עבנג

 ,גָאט ןייא ףיוא ריד וצ רעמַאק ןופ ךימ סױרַא עבנ}
 ,גָאט ןקיצנייא ןייא
 ?ןױה ןייד ןיא זיא רעװ :ןגערפ ךיד ץעמע טעװ
 ,גָאז ,רעייגכרוד ַא --

 --- גנעהרַאפ ןצרַאװש טימ ,רעטצנעפ עלַא ךַאמרַאפ

 ;גָאלק ןופ ןמיס ַא
 ?ןיוה ןייד ןיא זיתצ רעו :ןגערפ ךיד ץעמע טעוו

 .גָאז ,רעססוג ַא --

 ריד ףיוא ןקוק רָאנ ,ןגייווש ןוא ןציז לעוו |

 ; דיילק ןייד ןשוק ןוא

 ּפָאק טבעד רימ קעדרַאפ --- ןָאט ּפַאלק ַא ץעמע טעוו
 .טיוט זיא רע : גָאז ןוא

 ס וז עי

 ,ןפָאלש ןוא ייז ןגיל ןעיורג ןיא זדלַאה ןרעביא זיב טקעדעגנייא
 ;ןגיוצעגסיפצ רעטצנעפ םוצ סיפ יד ,טנעה וצ טנעה ןוא ּפעק וצ ּפעק
 סבעװניּפש ןיא טבעוועגנייא ץעגרע לקניוו ןיא ייז רעביא
 ןגיױא יד טכַאמעגוצ ןוא טמירקעצ ליומ סָאד ,טגנעה םלצ ַא ףיוא סוזעי

 ,לגענ טימ טּפַאלקעגוצ ןוא סיפ ןוא טנעהד עדייב טרעכעלעגכרוד
 ןגרָאברַאפ טינ עדנַאש יד ,ףוג רעצנַאג רעד ליֹוה טעקַאנ ןוא רַאד
 --לּפמעל טנקירטעגסיוא ןַא ךיז טלקָאש לטייק ַא ףיוא ןטנוא
 .ןגרָאזַאב סע לטיינק ַא ןוא למיוב טימ לָאז סע רעוו ,רענייא ןייק ןעוועג טינ

 ,ןפָאלש ןוא ייז ןגיל ןעיורג ןיא זדלַאה ןרעביא זיב טקעדעגנייא
 ,ןגייל רעדיוו ךיז טייג ןוא ךיז טמלצ רע---ףיוא רע ןעוו טינ ןעוו ךיז טבייה
 ,לקניוו ןטביוטשעגנייא ןיא רעמַאזנייא ןַא ,רעטעקַאנ ַא ןײלַא טגנעה סוזעי
 .ןגיוא יד טכַאמעגוצ ןוא טמירקרַאפ ּפָאק רעד ,טיירדרַאפ סיפ יד
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 טנוזעג טייז

 ,טנוזעג טייז ,טנוזעג טייז
 ; פא ךיא רָאפ ןגרָאמ
 ,לקעז ַא טיינעגפיוא ןיוש בתאה'כ
 - .ּפָאק םעד טרעשענּפָא

 ,לטרַאג ַא ןיוש ןעמוקַאב בָאה
 ,טייק יד טפעהעגוצ
 םינכש עלַא טימ ןיוש ךיז ןוא
 . ,טדיישעצ טנַאװ רעד ךרוד

 ןבירשעגקעוַא םייהַא בזה
 ווירב עטצעל סָאד ןיוש
 טייוו-טייוו ןיוש ןייז ךיא לעװ ןגרָאמ
 | .ףיש ַא ףיוא ץעגרע

 ןגעוו רעביא

 ,עטרעמוזעגּפָא ןיוש גנַאל ןגעוו רעביא
 ,עטרעמוקרַאפ ןוא עיורג ןעלמיה רעטנוא
 ,ענעגיובעגנייא ןעייג ,ןשטנעמ ןעייג
 .ענעגיוזעג טינ -- רעדניק ,עקנַארק --- ןעיורפ

 ענעסירעצ יד רעדיילק עטלַא יד ךרוד
 ,ענעסיבעצ ךיז ןעעז רעבייל רעקיטש
 ,ענעשָאלרַאפ ,ע"לעקנוט ןגיוא עלַא
 .ענעסָאגעגנתז ןרערט עטלַאק טימ רָאנ

 יז ןגעקטנַא טינ ךיז געו ןיא טלעטש רענייק
 יײז ןגערפ וצ ,םייה רעייז זיא טייוו יוװ ,ואוו
 ןרעדנַא םוצ טדער רענייק --- ךיוא ןיילַא ייז
 .ןרעדנַאװ ייז ןָא ןעוו ןופ ןסעגרַאפ ןיוש

 .ענעבילקעגפיונוצ לָאמַא דלַאװגרעביא
 ,ענעבירטעג ןײלַא ךיז ןופ רעמ ךָאנ ןוא
 ,ענעגיובעגנייא ןעייג ,ןשטנעמ ןעייג
 .ענעגיוזעג-טינ רעדניק טימ ךיז ןּפעלש
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 יזַא טוג

 ץרַאה ןיימ ןיא סעּפע רָאנ ,קנַארק טינ ןיב ךיא
 ,ןײלַא ךיז ןופ ּפָא טברַאטש

 :טנַאה ןיימ ןיא ךיא טלַאה לקיטש ַא ריּפַאּפ
 ,"ןייגוצ רעמ טינ םוק ךיא,

 ,בױש עטצעל יד טּפַאלקרַאֿפ .ױזַא טוג זיא
 .טכַאמרַאפ ריט עטצעל יד

 פאק ןרעביא קעדוצ ןיא ןייא ךיז יירד ךיא
 .טכַאנ עטוג ַא :גָאז ןוא

 ,געװ ןיא טסיג :ךיא עז קעדוצ ןרעטנוא ןוא
 ------ --- ןייג ןופ וטסיב דימ ןוא
 וד ןוא ,רימ ןגיוא יד ךיז ןּפע"לקרַאפ
 .,ןײלַא קידעכַאו טסביילב

 טָאג רעיירטעג

 וצ ךיז טסצעז :םולח ןיא ךיד ךיא עז
 ,טײהרעטכַארטרַאפ געוו ןיא

 ןייג רעטייו ךיד טביירט סע ,טינ וטסנעק ןעור ןוא
 ,טײלגַאב טינ שבענייק ןופ

 טסבייה וד ,ריד ףיוא ןָא טלַאפ קערש ַא
 ,ךייה רעד וצ ףיוא טנעה יד
 .םיא וצ טוג ייז ,טָאג רעיירטעג : טסגָאז ןועצ
 ,ךיוא ןעמָאנ ןיימ טסנָאמרעד

 טנעה יד ,ריד ןּפיל יד ןרעטיצ סע ,עז ךיא
 ------ == ףױרַא קידנבייה יז
 דיירפ ןיא ךיז טלכיימשעצ טכיזעג ןייד גנולצולּפ ןוא
 ,ףיוא ךימ ףָאלש ןופ טקעװ ןוא

 לחומ ןיב

 .קנַארק זיא ץרַאה ןיימ
 ,גָאט רעד --- ץרוק ןוא
 :לוק ַא רעהד ךיא
 .גָאז --- לחומ ןיב



 לוק ןכָאנ ןוא
 -- צז ךיא טנַאהד ַא
 :ליטש ךָאנ גָאז ךיא
 . . . צי ,לחומ ןיב

 גלָאפ ךיא יװ ןוא
 -- גנמוז ןוא ױזַא
 ,גָאט רעד טייגרַאפ
 ,גָאט רעצרוק ןיימ

 ןעייג עלַא לייוו

 ,ןוז יד זיא ןעגנַאגרַאפ טלַאק
 ,ןעמואוושעצ טייהרעכיילב

 טנייה ןיוש טעװ רענייק : ךיפצ סייוו
 ןעמוק טינ ריט-הסיפת ןיימ וצ

 טייג ןעמ ,טייג ןעמ---סַאג רעד ףיוא
 טױט ַא ךָאנ יו ליטש
 ןָא סענרעטמַאל ךיז ןדניצ
 ,ןטײרּפשרַאפ וצ טעמוא

 .,סַאג ןיא קעװַא ךיוא ךיא ט"לתאוו
 ,ןעייג עלַא לייוו ,ןייג
 .ןענרָאצרעד וצ םענייק
 - .ןעיירפרעד וצ םענייק

 ןייגרַאפ ןופ דיל סָאד

 ענייד ןעמערב יד ּפָארַא זָא2
 :ןייא ךיז רעה םַאזכרָאהעג ןוא
 ןרעוו טעוװ טעװעטַארעג טינ
 .ןיש עטצעל יד ןייגרַאפ ןופ

 ,טנלע ןוא ןיילק זיא לעצ רעזדנוא
 --- ןייוו ןָא טקעדַאב שיט רעזדנוא
 ןעלגיּפשוצּפָא ואו טינ ךיז טנזה
 ,ןייש עקידנעייגרַאפ יד
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 ,טרעירטעג גָאט םעד רימ ןבָאה

 ; ןייז קיצור טציא רימ ןפרָאד

 ןגיוא יד טכַאמרַאפ רימ יװ ,עז

 .ןייש עקידנעיײיגרַאפ יד

 עגר ַא ךָאנ ,עגר ַא ךָאנ
 -- ןייז ךיוא טייוו ןיוש רימ ןלעוו
 ןעגנַאגעג זיא ןעור ואוו טייוו
 .ןייש עקידנעייגרַאפ יד

 ם ו לח: ַא

 ,ןעמוקעג ןענייז רימ ,ןדַאלעג זדנוא טָאה ןעמ
 ,ןעמונעגפיוא ץנעט טימ ןוא דיירפ טימ זדנוא טָאה ןעמ
 ,ןענַאפ ענרעבליז ןיא ןשיילפ טימ .,ןענייוו טימ
 ןענַאװיד עכייו ףיוא זדנוא טגיילעג ןפָאלש ןוא

 --- ןענַאטשעגפיוא ףָאלש ןופ ןענייז רימ סנגרָאמ וצ
 ןענַאּפש עסייוו-יינש ןיא ןבייל יד יו דרעפ יירד
 ,ןעמונעג ןגָארט זדנוא ,ןגָאי זדנופצ ןבָאה ייז
 ,ןעמוקעג ןענייז רימ ןענַאװ ןופ וצ-קירוצ

 ןגעקטנַא זדנוא סױרַא עסיורג ַא זיא ןוז יד
 ןגעװ עלַא זדנוא רַאפ טנפעעצ ןפָא ןוא
 ,ןסעזעג טערַאק ןיא קיאור ךיז ןענייז רימ
 ,ןסעגרַאפ --- ןרפוּפ רימ ןענַאװ ןופ ןוא ןיהואוו

 ,ןפָאלרַאפ ,ןפָאלעג זיא העש ַא ךָאנ העש ַא

 ; ןפפגלש טגיילעגוצ ךיז טערַאק ןיא ןבָאה רימ
 ןגעלעג ןענייז ןיוש --- טנפעעג ןגיוא יד
 .ןגעוו ןוא רעדלעפ ףיוא סנטָאש עקיטכַאנרַאפ

 ,ןרָאװעג טקיטכַאנרַאפ ךיוא ןיילַא ןענייז רימ
 ; ןרָאפעג רעטייוו ןוא ,ןרָאפעג רעטייוו ןוא
 ןעגנַאהרַאפ ןזנערפ עטיור-ףיט טימ זיא ןוז יד
 ,ןעגנַאגעגכָאנ געוו םעד זדנוא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב



 ורוצ ןקיווייל ןיוש טזָאל

 ,גיל ןוא גיל ךיא .טעּפש ןופצ טלַאק
 ;וצ ךיז טּפע"לק ןוא גיוא ןייא טמענ
 ,ֹוזַא טינ --- עטייווצ סָאד ןוא
 ;ואוו ץעגרע טרעדנַאװ ,טלקניפ
 :טגערפ ןעמ יו ךיא רעה גנולצולּפ

 ?ואוו ץעגרע קיווייל ָאד טפָאלש --- |

 ,ּפַאכ ַא ךיז ןבעג ךיא ליוו
 :רעק ןייק טינ ךיז וט ךיא ןוא

 | רימ רעביא ןוא רימ םורַא
 :רעמ ןוא רעמ ןעמיטש ךיא רעהד
 : טגהאז ןעמ יו ךיא רעהד גנולצולּפ
 .רעמ טינ ָאד ןיוש טניואוו קיווייל ----

 .-- ךיוהד ןכַאלעצ ךיז ךיא ליוו
 ;וצ ןעמוג שבוצ גנוצ ןיימ טרירפ
 טנַאװ ןָא ּפָאק םעד טּפַאלק ןעמ ,רעה
 -- ?ואו ,רע זיא ואוו : ןייוועג טימ
 :לוק ַא קידמימחר ךיז טעב
 ורוצ ןקיווייל ןיוש טזָאל ---

 ּפָאק ןיימ טעװ

 ןגייב ךיז דרע וצ ּפָאק ןיימ טעו1
 ,טיוט םוצ טונימ ַא
 ןגיוא עניימ רַאפ ףיוא-ייג ,םוק
 ,דיילק ןסייוו ןייד ןיא

 ןרערט ןָא רימ טימ ךיז ןגעז
 ,טנעה יד טימ טינ ךערב
 ןרעקרעביא ןעלגיּפש יד ןוא
 ,טנעוו יד וצ טינ טסלָאז

 ןגיא עדייב רימ ךַאמרַאפ ליטש
 -- יטש עגר ןייא ןוא

 ,ןגיוצעגסיוא ןיוש ןיב ךיא טסעז
 ,ייג ןוא ןַאד ךיז םענ



 ר ע ל י ט ש

 ןגיושטנַא טרעװ ,רעליטש ,רעליטש
 .סיױא ייג ךיא ,ןברַאטש לעװ ךיא
 ,ןגיל ךימ טזָאל ןוא וצ ךימ טקעד
 .סױרַא טייג ןוא וצ ךימ טקעד

 ןשיק ןסייוו ַא רָאנ רימ סגנערב

 ,דמעה ןשַאװעגסױא ןַא ןוא

 ןשירפוצּפָא רעסַאװ שבענייר

 ,טנעה עטדימשעגנייא עניימ

 ,ןשיק סָאד רימ רעכעה ףיוא טבייה
 --- ױזַא טָא ,ךיוא ּפָאק םעד ןוא
 ןסילשרַאפ ךפונ סנטייצַאב לעו
 ,ױזַא טָא --- ןגיופת- עניימ



 רעריביס ןגעוו יד ףיוא

 רעריביס ןגעוו יד ףיוא
 לקירטש ַא ,לּפענק ַא ןעניפעג רעטציא ךָאנ ץעמע ןעק
 | ,ךוש םענעסירעצ ַא סניימ ןופ
 ,לקיטש א לגירק םענעמייל ַא ןופ ,סַאּפ םענעמיר ַא

 .ךוב ןקי"לייה ןופ לטעלב ַא

 רעריביס ןכייט יד ףיוא
 לדנעּפש ַא ,ןכייצ ַא ןעניפעג רעטציא ךָאנ ץעמע ןעק

 {טילּפ םענעקנורטרעד ַא סניימ ןופ
 ,לדנעב ןטנקירטרַאפ-טקיטולברַאפ ַא --- דלַאװ ןיא
 ,טירט ענעריורפעגנייא --- יינש ןיא

 ןטַאדלָאס

 ,ןטייז יד ייב םורַא ןטַאדלאא0
 .ןעייר ןיא ןעריפ וצ ןעייטש רימ
 ,לסקַא ןפיוא טיורב טימ לקעז ַא
 .ןעייג רימ ןוא ,"שרַאמ , יירשעגסיוא ןַא

 טשרע ןָא טגנַאפ ןגרָאמירפ רעד .טכַאנ ךָאנ
 : ןעמענרַאפ חרזמ םענופ גערב ןייא
 ,םולח ןיא יװ ,ךַאװ-בלַאה ןעייג רימ
 .ןעמערב יד ףיוא ףָאלש רעד ךָאנ טגיל זדנוא

 ,ןעלסקַא ןָא ןעלסקַא ךיז ןגָאלש סע
 :ןעינק ןָא ןעינק ךיז ןּפַאלק סע
 ןגיױא ענעפָא טימ עדנילב ,רימ

 ןעייר יד ןשימעצ .,ןעיירדעצ

 ,רעטכעוו יד ןעיירש !*  גנונדרָא .ןיפרצ ,, ---
 ; ןעיירשעג סרעטכעוו יד ןגלנמזפ רימ
 חרזמ םעניא סױרַא זיא ןוז יד
 .ןעייג רימ יו ךייה רעד ןופ טקוק ןוא
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 ןגעוו עטיוט

 ןעמוקעג רעוװ שטָאכ טלָא|)
 ,ןגעקטנַא זדנוא
 "ךייא וצ דירפ , : ןגָאז
 ,ןגעוו-אצוי ןופ

 ןטוםזש ַא ױזַא טַאלג
 ,ןעמעוו ןופ ןעז
 "ףיד וצ דירפ , :ןגָאז
 .ןעמעשרַאפ ךיז ןוא

 רעוו זדנוא רַאפ שטָאכ ךיז לָאז
 ,ןקערשרעביא
 טםבינּפ ןיא ןרעדיילש

 .ןקעטש ַא זדנוא |

 רענייק טינ טמוק ,טינ טמוק-
 ; ןגעקטנַא זדנוא
 ,ןסקָאוװרַאפ דליוו --- רעדלעפ
 . . . ןגעו עטיוט

 דנ אנא כַָאנ

 ,טיירב רעד ןוא גנעל רעד ןיא טײרּפשעצ -- רעדלעפ '}
 ,טייגרַאפ ,עלַא רימ יװ דימ ױזַא ,ןוז יד
 ,טכַאז ױזַא ,ליטש ױזַא ּפָארַא ךיז טזָאל יז
 .טכַאנ רעדנעמוק רעד רַאפ טינקעג ,ןגיובעג

 ;לָאצ ןיא טרעדנוה יירד ,ןיוש געט ייווצ ןעייג רימ
 ,לָאמַא טקידניזעג ,ןעוו טסייוו רעוו ,ןבָאה רימ
 ,גנַאל ןופ ןיוש דניז יד ןסעגרַאפ ןבנה רימ
 ,גנַאגרַאפ-ןענוז ןיא ןעור ךיוא ןרָאג ןותז

 ,טנַאה עדנפָארטש יד ןגָאלש ףיוא טינ טרעה'ס רָאנ

 ,דנַאנַאכָאנ ,דנַאנַאכתאנ ןייג וצ זדנוא טביירט יז

 טכַאמשרַאפ ןּפיל טימ ןלַאפ טינ זדנוא טזָאל ןוא

 .טכַאנ רעדנעמוק רעד ןופ טירס יד ןשוק וצ



 סעּפעטס יד ףיוא ליטש

 ,עשיטַאירוב סעּפעטס יד ףיוא ליט40)
 :ירפ ןופ טָאגּפָא רעד ךָאנ טפָאלש סע
 רעמַאזנייא ןַא ךעטסַאּפ ַא ךיז טציז סע
 .ינק יד ףיוא ּפָאק םעד .ןגיובעג

  ,רענעשעמ ַא ,רעלעג ַא םינּפ ןייז
 ,טיירב רעד ןיא זָאנ יד ןעמואוושעצ
 ,ענעקנוזרַאפ ןרעטש ןיא ןגיוא יד
 .טיױר בלַאה ןוא ץרַאװש בלַאה ןּפיל יד

 / ךיז ןסּפעש יד רעדנַאנופ ןטיש סע
 ,םורַא ןטייז ריפ עלַא ןיא
 ןעמַאזנייא םעד ךעטסַאּפ םעד טינ טרַא סָאד
 ,םוטש ןותצ טלמערדרַאפ ךיז טציז רע

 ךיז ןקערשרעד --- ןעגניז ןָא רע טבייה ןוא
 / יפ ענעגייא ענייז םיא רַאפ
 ,רענעפָאלשרַאפ ַא טמוטשטנַא רעדיוו טרעוו
 - ,יגק יד ףיוא ּפָאק םעד ןעפרָאװרַאפ

 ןלַארטש עטצעל

 .ןעגנַאגרַאפ ןיוש ן"לַארטש עטצע?
 ףרעטש ןוא דלעפ ,ןרעטש ןוא דלעפ

 ןפור סעקידרעטיצ ַאזַא
 ןרעה ךיז טזתאל סנטייוורעדנופ

 ןקע"רעדלעפ עטייוו יד ןופ
 ,רעטנעענ ,רעטנעענ ,רעטנעענ ץלַא ןוא

 ןעמָאנ םייב ןרעדעי ןֹאז טפור
 .רעטנַאקַאבמוא ןַא לוק ַאזַא

 ,םעטָא רעד ןרעדעי ּפָא טלַאפ
 - .ןעייג ייז םביוק םיא סיפ יד ןוא
 -- ןרעטש ןוא דלעפ ,ןרעטש ןוא טכַאנ
 .ןעיירשעג עטלפייווצרַאפ ןוא
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 הברוח ַא

 טכַאנײב זדנוא ןלעו סע
 ,ןעיירפרעד טירט עדמערפ ןייק
 טניוװ רעד --- ערעזדנופ ןוא
 ,ןעייוורַאפ ,טעוו ןטישרַאפ

 רימ ןלעוװ ןעמוק ןוא
 ,ןּפעלשוצ ךיז ץצגרע ןיא
 טייטש ץעגרע הברוח ַא
 ןּפעטס יד ןיא ןפרָאװרַאפ

 ,זדנוא ףיוא טרַאװ ןוא טייטש יז

 -- !ןפָא רעטצנעפ ,ןריט יד
 רימ ןלעװ ןָאט לַאפ ַא
 ,ןפתצלש ,ןפָא"לש ,ןפָאלש ןוא

 רעטצניפ רעד ןיא

 ,ךעלטייש ענעשָאלרַאפ ןעילט
 ;ןליוק עקיצנייא ךָאנ ןעילג
 ןענעק לָאז סע רעוו ןייז טלָאװ טוג
 ,ןלייצרעד סעּפע סעשידניק

 ןעמערב עניימ ,סנױזַא סעּפע

 ; ןכַאמרַאפ ךיז ןיילַא ןלָאז
 ,ךיז טּפעלשרעד ורּפָא ןַא וצ טשביוק
 ,ןכַאװ טינ ,ןפָאלש טינ וטסנומנק

 ; ןציז ךיז טליוו --- סיוא ךיז וטסיצ

 ; ןגיי"ל ריד ךיז טליוו --- ךיז וטסצעז

 -- ןענייוו וטסלָאװ טכַאנ רעד ןיא ליטש

 ,ןגיוא יד ןיא רערט ןייק סינ טמוק

 -- רעדיילש ַא ךיז טסיג ןוא וטסמענ
 .ןעקנוזרַאפ רעטצניפ רעד ןיא טסרעוו
 ,ךעלטייש ןייק טינ רעמ ןיוש ןעילט
 .ןעקנופ ןייק טינ רעמ ןיוש ןעילג



 ןיי לַא

 ,ןגיוצעגסיוא ןגיל רימ .טכַאנ עבלַאו)
 ,ליד ןטלַאק ןפיוא עטסערּפעגפיונוצ |

 ,ןגיות-+ עטכַאמרַאפ-בלַאה טימ ריט רעד ייב ןטַאדלָאס
 ,ליטש ןענייז ןוא ,רימ יוװ ,דימ ןענייז ייז

 .לקגיוו ַא ןיא טרעכיור ץעגרע ?לּפמעל-שיפרָאד ַא
 -  :טנערב ,ךיז טנערב לּפמעל ַא ,ַאש
 --- לקניפ ַא טוט סעּפע לָאמטּפָא לביטש םעניילק ןיא
 .טנעוו יד ףיוא ןטָאש רעיינ ַא וצ-טמוק

 ,ןגייל ךיז קירוצ טלַאפ ןוא לעטש ַא ךיז רענייא טיג
 ; ןייצ יד ױזַא ץירק ַא טיג רענייא ןוא
 ,ןגיוא עטכַאמעגוצ טימ ריט רעד ייב ןטַאדלָאס
 ןײלַא --- רימ יװ ,ענעפָאלשרַאפ --- רימ יו

 גָאט ַא ךָאנ

 ,קעװַא ךיז זיא גָאט ַא ךָאנ
 יגעו רעטיירב רעד טרעוו לקנוט
 ,ןילַא רערעדנַאװ ַא טייג

 .,ןייגרַאפ טינ טעװ זדנוא וצ רע

 ,טיורב לקיטש ַא רעו םיא טיג
 ,טייהדרעטנוזעג ןייג רע לָאז
 ואוו-שרעדנַא ץעגרע ןכוז
 ,ור ךיז שינרעטצניפ רעד ןיתצ

 .ָאד ןצנַאגניא טכַאנ יד זיא
 ;ָאטינ ךיוא ןיוש געוו רעד ןוא
 ,ןעוו ןייגכרוד רעטייווצ ַא טעװ
 .ןעז טינ םיא ןיוש רימ ןלעוו

 -- קערש רעפיט ןיא טנייוו ןעמ ,רעה
 ?געוו רעטיירב רעד טינ סע טנייוו
 ,ןייועג טינ סמענייק זיא סע
 ,ןילַא געוו רעטיירב רעד טנייוו
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 גנַאל ךיז ןעמ טייג

 ,גנַאל ךיז ןעמ טייג
 ;קירטש ַא טימ םורַא ןדנעל יד ןעמ טדניב

 | --- ךיש יד ןּפַאלק
 .קירוצ טינ טקוק ןעמ ,םַאזגנַאל ךיז ןעמ טייג

 : ,טדימשעג רעצוו זיא

 --- ןייטש ַא ןָא טייק יד ןּפַאלקעצ טינ ןָאק
 -- ?ןָאט ןעמ לָאז סָאװ
 ןייג ןעמ ףרַאד ןייג רָאנ ,ןטייק יד ןעמ טגפארט

 יור זדנוא ןעמ טיג
 -- טפָארטש עכלעוו ,טנַאה יד ךיוא טרעוו טדימעגנייא
 ,ליטש ךיז ןעמ טגייל
 ,טפָאלש ןעמ ןוא דרע רעד ףיוא ליטש ךיז ןעמ טגייל



 רר נש ןיא

 ָׂו

 ,טכענ עקידרעטניוו עגנַא?
 ,געט עקידנלַארטש עסייוו
 דרעפ ןיימ טנַאּפשעגניית+ ךיא בָאה
 .געוו ןטייוו ןיא ךיז ןזָאל

 ,טפיוקעג ןייוו ןוא טיורב ןוא ייה
 ,טלעג עטצעל סָאד טיינעגנייא

 ,ץלעּפ ַא ןיא ךיז ןָאטעגנָא
 .טלעטשרַאפ ןרעיוא ןוא ליומ

 ,ךַאז ןייק בוטש ןופ טרירעג טינ
 ,טכַאמרַאפ טינ ןדתאל ןוא ריט
 טגיינעגוצ ךיז לעווש רעד וצ
 ,טכַאנ עטוג ַא :טגָאזעג ןוא

 ,טירט עניימ טנכיײצעגּפָא
 .דרע רעדמערפ רעד ףיוא עטצעל
 ,טכַאנ עטוג ַא ;לָבזמַא ךָאנ
 .דרעפ סָאד ןָאטעג ץימש ַא ןוא

 ,גנַאל ןטַאנָאמ געוו רעד זיא
 ,רונש רעב"ליז ַא יו ךיז טיצ

 רונש רעבליז ןטימ ךיא רָאפ
 ,גנַאזעג ַא סעּפע למרומ

 ,טיירדעגנייפצ+ רעטופ םעד ןיא
 --- רָאנ ןגיוא יד טקעדעגּפָא
 ,ףיוא טייג ןוז יד יו ךיא קוק
 ,טייגרַאפ ןוז יד יװ ךיא קוק
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 ---טלַאפ ןוא טלַאפ רע---יינש רעד ןוא
 .וצ ןגיוא יד ךיוא ךיא קעד
 ,גיל ןוא ּפָאק םעד ּפָארַא זָאל
 .טילפ ןוא טילפ ןטילש רעד ןוא

 ---ןייטש ןטימ ןיא דרעפ סָאד טביילב
 ,ףיו+ למירד ןופ ךיז ךיא ּפַאכ
 ,ףייפ ַא ביג ןוא ץימש ַא ביג
 ,ןייצ עקידנּפַאלק יד ךרוד

 טייז-ןופצ ןופ טניוו רעטלַאק א
  ןזָאלב ןבייהעגנָא טננצה
 יינש םוצ דימ טָאה דרעפ רעיירט ןיימ
 ,ןזָאלעגּפָארַא ּפָאק ןייז

 ,ףיט ןלַאפעגנייא ןטייז יד
 ןרָארפרַאפ "לעפ עצנַאג יד

 טנייה ךָאנ רימ ןלעוװ יצ ,סייוו רעוו
 ? ןרָאפרַאפ ואוו ץעגרע ןיא

 ,רערעטצניפ ןוא רערעטצניפ ץלַא
 .ןגיוצרַאפ זָאלג טימ יינש רעד
 ךָאנ ןטילש ןיימ סופוצ ייג ךיא
 ,ןגיוא עטכַאמרַאפ-בלַאה טימ

 שינרעטצניפ רעד ןיא ןכעטש סע

 :ןרעטש ןעלדָאנ עפרַאש יו
 שינעטסיװ רעד ןיא ןגָאלק סע
 .ןרעב ןוא ףלעוו עטיינשרַאפ

 וצ

 ,ןעגנַאלק ןכליה ,ןרעטש ןלַאֿפ
 : פעטס יד טולג ןסייוו טימ לופ
 ,רעטצניפ רעד ןיא ךיז טנַאה ַא טבייה
 .ּפעלק ךָאנ ּפעלק ערעווש טרעמַאה



 .ןקלָאװ ַא יינש -- "למיה ןוא דרע
 ,ּפעק עסייוו ךיז םוא ןגנפצרט
 ,טבערוטש ןיא ךיז ןעיירד ,ןעלקייק
 .ּפעצ עגנַאל ןיפצ+ ךיז ןטכעלפ

 ,ןעגנַאפעג דרעפ ןיימ טימ ךיא רעוו
 ---פעצ יד ןיא ןטכָאלפעגנייא
 םערוטש-לבריוו ןיא טנַאה יד זיכב
 .ּפעלק עטצעל יד ּפָא טרעמַאה

 ֵש

 ,ןעמואוושעצ סנקלָאװ יד ןרעוו סע
 :ןרעטש ךָאנ ןרעטש ךיז ןזייוו סע
 --- ןטָאשרַאפ ןצנַאגניא זיא געוו רעד
 .ןרעק וצ ןטילש םעד ואוו ָאטינ

 ,יוצ דרעפ םוצ ןייא ןיילַא ךיז ןַאּפש ךיא
 .ןטילש םעד ןּפעלש וצ םיא ףלעה ךיא
 יוצ דרע רעד וצ "לַאפ ַא ןוא ּפעלש ַא
 .ןטינשעצ ,טקיטולבעצ --- רעגניפ יד

 ,רערעלק ןוא רערעלק ץלַא למיה רעד
 ; ןטימ ןיפצ הדנבל עסיורג ַא
 ןּפעלש רימ יו וצ ךיז ןקוק ייז
 ןטילש םענרעצליהד ןקידיײיל ַא
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 רעצעמע שרעדנַא טינ
 : ןריפ ליוו זדנוא טימ סַאּפש ַא
 ,ןָאּפש ןוא יורטש --- ןטיילש ַא
 ,ןריר וצ טרָא ןופ טינ ןוא

 ןעוו ךיא ביג רעטיצ טימ
 ,רעטניה ףיוא ּפָאק שכעד רעק ַא
 ץלַא ןריסַאּפ ןעק סע
 ,רעטניוו ןטימ ןיא געוו ןיא

+ 



 :סיוא גנולצולּפ ךיז טכַאד רימ
 --- ןטירד ַא ךָאנ ןּפעלש רימ
 ןילַא ךיא יוװ ױזַא
 .ןטילש ןיא טיוט ןגיל טלָאװ

 עוו

 ,גונעג .ןענַאטשעג לסיבָא
 ,רעיירטעג ,סניימ דרעפ
 ףרָאד ןיא ןעמוק ךתצד ןזומ רימ
 ,רעייפ וצ ,ןשנעמ וצ

 ףרָאד סָאד ןיוש טעז ןעמ ,ןיוש טעז ןעמ
 -- .,ןביוש עקיטכיל טימ
 טומ ךיז םענ ,דימ טינ רָאנ ייז וד
 | ,ןבייהוצפיוא ּפָאק ןייד

 ,ףרָאד ןיא עלַא ךָאנ ןציז סע
 ,ןפָא --- ןרעיוט יד
 ,זײּפש ןוא ןעקנַארטעג זדנוא טיירג ןעמ
 ,ןפָאלש וצ רעגעלעג

 ,יה ןוא רעבָאה ריד רַאפ טגנערב ןעמ
 ,רעייש ןופ עטסעב יד
 ילפ ַא ןוא טָארט ַא ,סניימ דרעפ ,יעה
 ,רעייפ וצ ,ןשטנעמ וצ

 עוו

 ,ןרזפעגוצ רעיױט ַא 3

 : ףור ,ךיא ּפַאלק
 ,ןשטנעמ עטוג --- ,ןריורפרעד ןיב'כ ---
 | ,ףיוא טנפע

 .ןײֿפיב ,ןטייק ףיוא טניה ןעגנירּפש
 | ,ףיוא --- ןשטנעמ
 :טלמרומ ,ךיא רעה ,רענייא .ןעייג

 ! ףיוא ןפע --- |



 ,ךיז גערפ רעירפ :רעטייווצ ַא טיירש

 | ?רעוו ןוא סָאװ
 / רעּפעלש ַא ,רערעדנַאװ ַא ואוו
 ,רעהַא טמוק

 ןפע :רענייא רעדיוו טלמרומ
 . . + גערפ טינ ,גערפ
 ןעגיואוו רימ :ןיוש לזמ רעזדנונתצ

 | ,געוו ןפיוא

 וא

 ,טלעוו רעד ןטימ ןיא ןשטנעמ ךיז ןעניוא|}
 ,ייז זיא םערַאװ ןוא קיאור
 ,שיפ ןוא ןשריה ענעגנַאפעג ןסע
 ,יינש םענעגנַאגעצ ןעקנירט

 ,טכַאנ יד רָאנ טמוק'ס ןעוו ,ןפָאלש ךיז ןגייל

 | ,טעב ןיא ןעמַאזצ עלַא
 ּפָאק ןרעבירַא רעביא ךיז ןקעד
 .טעּפש ןיירַא גָאט ןיא ןפננזלש

 ,טניוו-טייז-ןופצ ַא ןסיורד ןיא טעילוה
 טלַאּפש ןעמ ןוא קַאה ַא ןעמ טמענ
 ,ןײרַא ןוויוא ןיא ךעלטייש ךָאנ ךעלטייש
 ,ד"לַאװו םענעגייא ןופ ךעלטייש

 ,שיפ ךיז ןעלגערּפ ןופצ ךעלצעלּפ ךיז ןקַאב
 --- ,ייט טימ לסעק ַא ךיז טכָאק
 טלעװ רעד ןטימ ןיא ןשטנעמ ךיז ןעניואוו

 .יינש ןיא םערַאװ ןוא קיאור

 א

 ,הליפת-ןגרָאמ יד טגָאזעגּפָא
 ,שיט םורַא ךיז יז ןצעז
 ךעלצעלּפ עטניורברַאפ יד ןעקנוט
 ,שיפ יד ןופ למיוב םעד ןיא
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 ןּפוז ןוא ּפעק יד ןייא ןגייב

 :ייט םעד ַאזַא ףייפ ַא טימ

 עטסָאבעלַאב יד ןייא ךימ טדַאל

 ,ייז טימ שיט םייב ךיז ןצעז

 ,ןעמַאזוצ סע ןוא ךיז ךיא ץעז
 :ייז טימ טינ ךָאד --- שיט םייב ץיז
 ךימ קעװַא טגָארט טייוו ,טייוו ץעגרע
 .ייט ןופ ּפוז ןוא סיב רעדעי

 א|

 ,ןשטנעמ עטוג ,ךייא קנַאד א
 ; טיורב ןשירפ ןוא ייט רַאפ
 רעטייוו ןרָאפ שבוצ דרעפ ןיימ
 ,טייטש רעטנַאּפשעגנייפצ ןַא

 לָאמנייא ךייא ןעזעג בָאה ךיא

 : רעמ ןיוש ןעז טינ "לעוו ןוא

 לָאמנײק לעוװ ,טייוו זיא געוו ןיימ

 .רעהַא רעמ ןעמוק טינ

 ךיז ריר ַא ביג ךיא סָאװ וצ

 : ריר רעטצעל רעד סָאד זיא
 ---וצ ריט רעייא ךַאמ טָא

 ,ריט עטצעל יד טכייליפ

 אוו

 ,טייגרַאפ ןוז יד גרעב עסייוו ףיוא

 --- טייטש טבלצ ַא געוו ןופ טייז םייב

 ,טדיישעצ געוו םעד

 ! ןייטש ביילב !ןייטש ביילב : לוק ַא רעה ךיא

 ,ןייג םיא זָאל ןוא דרעפ סָאד סיוא ןַאּפש

 ,ןילַא ביילב וד



 : םוא ךיז קוק ןוא ּפָא ךיז לעטש ךיא
 ,םורַא געוו רעד ,גרעב יד ץרַאוװש ןיוש
 | ,םורַא ליטש ןוא

 !ןייטש טינ ביילב : ךיא רעה רעדיוו ןוא

 --- ןייֵלַא ביילב טינ ,גָאי רעכיג ָא
 | ,ןילַא ביילב טינ

 אווו

 ,טייוו ץעגרע ןעגנילק ךעלקעל}
  םוטש ןרעוו ךעלקעלג
 ,זדנוא ןגעקטנַא טרָאפ ץעמע
 / .םוא ךיז טרעק ןוא טראפ

 טמוק לדיימ עטנַאקַאב ַא
 ,טיינשרַאפ ּפָאק ןרעביא

 זדנוא יז ליוו ןשַאררעביא
 ,טייהרעטכירעגמוא

 ,געו םעד טגערפ ןוא ּפָא ךיז טלעטש
 | ,טלַאק ןוא דמערפ טשרמולכ
 ,ףיוא ןגיוא יד רימ ףיוא טבייהד
 + .טלַאהַאב קידוועמעש

 ,ךיז יז טכַא"לעצ לָאמַא טימ
 ,טנַאה ַא בייה ַא טיג
 : טגָאז ןוא ּפָא םינּפ סָאד טקעד

  ?טנַאקַאב ךייא ךיפתצ ןיכ ---

 ךיז וצ ּפַאכ ַא יז ךיא ביג

 ;גָאי ַא--- דרעפ סָאד ןוא
 ליימ ךָאנ ליימ ןעילפ רימ ,יעה
 ,גָאט רעד טברַאטש סע זיב

 אוש

 ,געו רעד טרעו רעטצניפ ןוא גָאט רעד טברַאטש סע זַא
 : גערב וצ גערב ןופ סיוא ןטילש םעד ךייוו ךיא טעב
 לענש ןפָאלשטנַא טרעוו ,ךיז קעװַא טסַאג ןיימ טגייל
 .לעפ"ןרעב טימ סופ זיב ּפתנק ןופ טקעדעגנייא
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 ,ריילק ריא שוק ,ןגיובעג ריא רעביא ךיא ץיז
 ,דיירפ רעפיט ןיא סָאװ סעּפע ןּפיל עניימ ןעלמרומ
 ,דרע רעד וצ ןלַאפעגּפארַא שטייב יד זיא
 ,דרעפ סָאד ןיילַא טייג ןצנַאגניא טזָאלעגּפָא

 ,קירוצ וצ םיא טכַאמ ןותיצ גיוא ןַא יז טנפע
 -- קילב רעד ןעוועג טלָאװ רעריא טינ יו סעּפע
 ,ייג ךיא ןוא ןטילש ןופ ּפָארַא ליטש ךיא ךירק
 .יינש ןפיוא ,רעדלעפ עסייוו יד ףיוא ךיז קוק

 אש }

 ,טלַאק ריא טרעװ סע .העש ךָאנ
 ,ףיוא ךיז ףָאלש ןופ טּפַאכ
 ,ךיז ןופ ץלעּפ ןיימ סיוא ךיא וט
 ,ףױרַא ריא ףיוא גייל

 .ןייא םערַאװ רעדיוו יז טפָאלש
 ,ריא ןסופוצ --- ךיא
 ּפָאק םעד טזָא-לעגּפָארַא ץיז
 ,רירפ ןוא העש ךָאנ העש

 טנַאה ריא ףומצלש ןופ ןעוו ךיז טיג
 .ריר ַא קַאב ןיימ וצ

 טווק ןיימ טלַאפ רעקירעדינ
 ,ריא וצ סיפ יד וצ

 אשו

 ,ךיז וצ טקירדעגוצ יז בָאה ךיֹא
 | ; טזָאלעגּפָא יז
 ןייוו רעד ּפָאק םעד רימ טָאה טיירדרַאפ
 .טסָארפ ןקרַאטש ןופ

 ,ץלעּפ םעד ןוטעג סיר ַא בָאה ךיא

 ,טקעדעגּפָא יז

 --- ךיא וצ טקורעגוצ ךיז

 ,טקעוועגפיוא ןוא



 : ןוטעג טָאה רעטיצ ַא בייל ריא
 | ,דיירפ ליפ ױזַא
 ןייו ןטלַאק ןופ ךיז טאה ּפָאק ןיימ
 ,טיירדעג ,טיירדעג

 עוו

 ,ןרת:פוצ רימ ןלעוװ ץעגרע ןעמוק
 ; דנַאל ןקידרעמוז ַא ןיא ץעגרע
 ןטילש ןוא דרעפ ןפיוקרַאפ רימ ןלעוו
 --- דנַאנייב ןייג ןזָאל ךיז סופוצ ןוא
 ,דנַאל ןקידרעמוז ַא ןיא ץעגרע

 ןפָאלש עטשרע יד טכַאנ יד רימ ן"לעוו
 - ;דנַאל ןקידרעמוז ןיא דלַאװ ַא ןיא
 ןזָאל ךיז רימ ןלעוו --- ןרעו טעוװ גָאט
 ---טנַאה ייב טנַאה טמערָאעג ןייג רעטייוו

 ,דנַאל ןקידרעמוז ןיא טייוו ץעגרע

 ןפיוק ךיז רימ ןלעװ רעדיילק עיינ
 ;דנַאל ןקידרעמוז ןיא טלעג ןרַאפ
 ,לטנַאמ ןלעה ַא ,טוה ןטיירב ַא --- ךיא
 --- דנַאב"ןדייז טימ דיילק ןסייוו ַא --- וד
 ,דנַאל ןקידרעמוז םניא ןטרָאד

 גשווו

 ,רעמערַאװ ַא יינש ַא טלַאֿפ
 ,ךייוו ןותצ געוו רעד טַאללג
 | ךיז ןעהעז ןטייוורעדנופ
 ,ךיור ןלייז עניד

 טלייצרעד יז ןוא ,רימ ןרָאפ
 ,דנַאנַאכָאנ תוישעמ

 ןעמערַאװ םענעי ןופ ץלַא
 | ,דנַאל ןקידרעמוז

 ,ןרעהוצ ןופ דימ ךיא רעוו
 : ךייה רעד ןיא ךיא קוק
 ,ךיז ןעיצ ןלייז עסייוו

 .ךיור רעקידנלַארטש -
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 --- ךיז ןטיײרּפש סנקלָאװ רעבליז
 .יוט רעקידרעטניוו
 ;ןייא רימ דוס ַא ליטש יז טמיור
 ,יורפ ןייד ןייז לעוו ךיא --

 אוא

 ,טכַאמרַאפ ןגיוא יד ,טנקירטרַאפ ןּפיל יז
 ,טכַאנ יד עדמערפ יוװ ןגייווש ןוא ןרתצפ רימ
 ןייצ יד ךרוד טרָאװ ַא ןעוו סױרַא רע טגָאז סע
 ,ןיילַא ןרתמצפ טלָאװ ןטילש ןיא רעדעי יו

 ,ּפָאק ןפיוא רָאה יד רעביא טכע"לפ ,ךיז טצעז יז

 ,ּפָארַא סע טפרַאו יז --- עסייו ַא עגנעטס ַא

 יו םענעגרָאברַאפ טימ ךיז וצ טלמרומ ןוא

 .ייבש םענערָאװעג-ןיירמוא ןַא סעּפע ןופ

 ,טגיל יז ןוא קעװַא ךיז טגייל יז רעדיוו ןוא
 : טקירדרַאפ ןּפיל יד ,ןצרַאה ןפיותצ טנעהד יד
 ,טכַאנ יד עדמערפ יװ ןגייווש ןוא ןרָאפ רימ
 .טכַאמרַאפ ןוא םערב ַא ןפע ןַא רע טיג סע

 אא

 טרַאנעגּפָא טינ ןיילַא ךיז ךיא בָאה
 ? טכַאנ ןטימ ןיא
 ןייו ןטלַאק ,ךעלדיימ ,ךעלקעלג
 | ,טכַארטעגסיױא ךיז

 ןלַאפנייא סע טעװ ןעמעוו

 ןיילַא טכַאנייב
 ןענגעגַאב געוו ןיא ךימ

 . ?ןייג ןזָאל ךיז |

 עז ךיא ,ָי ? ןעגנילק ךעלקעלג
 -- טייו טינ דיוב ַא

 ןָא ןעמוק ןגעקטנַא רימ
 ,טײלל-רענייגיצ



 אאו

 ,רענייגיצ יעה ,רענייגיצ יעה
 { דרעפ ןטייב רימָאל
 לבור ַא ךננ --- קיליב ,רעייט
 ,טרעוו ןייק רימ ייב טָאה

 ,ןיבמ ןייק דרעפ ףיוא ןיב ךיא ,טעז

 ;ֹפֶא טינ ךימ רָאנ טרַאנ
 לבעל ןצנַאג ַא ךָאנ ךייא טַאנ

 .בָאגוצ טיורב ןסייוו

 ,עצנַאג ןענובַאט דרעפ טָאה ריא

 --- רָאנ םענייא בָאה --- ךיא

 : ןענַאטשעגוצ ןיוש ,דימ רע זיא

 | .רָאפ ךיא טייצ ַאזַא

 ,ןעמוק סנטָאש ,רענייגיצ יעה
 -- טלעק יד טרעװ רעקרַאטש

 לבור ַא ךפצנ --- קיליב ,רעייט
 | .טלעג ןייק רימ ייב זיא

 אאוו

 ,רענייגיצ יד ךימ טרַאנעגּפָא ןבָאה סע
 ,ןבעגעג רימ ןקנַארק ַא דרעפ ַא
 : רימ ץרַאה סָאד טגףצז --- ןדנילב ַא דרעפ ַא

 .ןבעלרעד טינ ןגרָאמ זיב טעו רע

 ,ןקעטש ןסיורג ַא טימ םביא גָאלש ךיא

 .ןגיובעג טייטש --- טשינרָאג יװ רע ןוא

 ,לסיירט ַא ּפָאק םעד ןעוו טינ ןעוו .טיג

 .ןגיוא עדנילב יד טימ ??טניּפ ַא

 ךיא טרַאװ ,ךיא ייטש .ןגָאלש ןופ דימ ןיב

 .ןגיובעג ּפָאק םעד רע יו ױזַא

 ןּפיל יד טמירק רע ,טכוד רימ --- רע ןוא

 .ןגיוא ענייז טימ רימ ףיוא טצָאלג ןוא
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 אאווו

 !ןעמ טוט סָאװ !ןעמ טוט סָא!)
 / ,טכַאנ זיא רעדיוו ןיוש
 ךיז טייטש רע --- קילגמופצ ןיימ
 ,טכַאמרַאפ ןגיוא טימ

 ןּפָארט עטיור ליומ ןופ
 ,ּפבצרַא ןעניר ייז
 ,רעבָאה וצ םיא גָארט ךיא
 ,ּפָאק םעד טינ טריר רע

 ןקעטש םעד ףיוא בייהד ךיא
 :יירשעג ַא ביג ןוא
 ןּפָארט ךָאנ ןּפָארט ןוא
 ,ייגש ןיא ןלַאפ ייז

 אאוש

 ,ןרעטש ןייק למיה ןפיוא .טכַאנ עבלַאהד ,ליט6
 ,ןדנוטש ןופ ןיוש געוו ןפיוא ייטש ךיא
 ,ןכָארבעצ ןקעטש םעד ןיוש דרעפ ןפיוא בָאה ךיא
 ,ןדנופינו ףיוא םיא לעפ יד ןטינשעצ

 רענייב ערעגָאמ יד ףיוא ּפַאלק ןדעוװטעי ףיוא
 ,ןטייוו ןופ גנַאלקּפָא ןַא ךיז טגָארטרעד
 ,ןפרָאװעגמוא דרעפ סָאד ץעמע טָאה גנולצולּפ ןוא
 ,ןטייר טצעזעגפיורַא ךיז םיא ףיוא

 ,ןטילש םעד ןופ ךיא בָאה ןסירעגסיוא גנַאטש ַא
 --- ןטייז יד ןיא דרעפ סָאד ןגָאלשעג
 .,רענעי זיא ןבילבעג רעטיוט ַא ןענַאװ זיב
 .ןטייר םיא ףיוא טצעזעג ךיז טָאה סָאװ

 אש

 ליטש ןוא טיוט
 .העש ךָאנ העש
 1 םזד זיא רעוו
 .ָאד ןיב ךיא



 געוו ןפיוא
 טימ רעד ןיא -

 !טױט רעװ זיא
 ,טינ רענייק

 ,ייגש רעד טור
 ,סייוו ןיב ךיא
 --- טנעה עניימ
 ,זייא רעקיטש

 רימ ךיא לעװ

 ,ןייג ןזָאל

 סופוצ ןייג

 ,ןײלַא ןוא

 !ןָא רעו טמוק

 /  +טינ רענייק
 ,גנַאלק רעשלַאפ

 ,טירט עשלַאפ

 ליטש ןוא טוט

 : העש ךָאנ הדעש
 !ָאד רעװ זיא

 .ָאד ןיב ךיא

 אאעו

 יינש ןפיט ןיא קידנטערט
 .,ךימ ןלַאפַאב ףָאלש ַא זיא
 יינש רעד טָאה ןשיק ַא יװ
 .ךיז וצ ןוטעג יצ ַא ךימ

 ןוטעג ךיא בָאה גיינ ַא ךיז

 ,ינק רעד ףיוא ךיז טלעטשעג ןוא

 ינש רעד ךימ טָאה לתצמַא ךָאנ

 ייצ ַא ןוטעג טנעה יד רַאפ
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 ךיא בָאה טגײלעגקעװַא ךיז
 ,טכיזעג טקעדעגּפָא ןַא טימ

 רימ ףיוא ןוטעג טכיול ַא טָאה
 ,טכיל רעטיול ןוא לעה ַאזַא

 ןוטעג ךיא בָאה בייה ַא ךיז
 ,טכַאנ עטוג ַא : טגָאזעג ןוא
 ,רעװ ךימ ןוטעג שוק ַא טָאהד
 ,טכַאמרַאפ רימ ןגיוא יד ןוא

 א
0 



 רנַאר םײב





 רעסַאװ ןפיוא

 ,ץנַאלג ןענוז --- רעסַאװ ןפיוא
 ,ץנַאט ןוא קנַארטעג---ףיש רעד ףיוא
 --- רָאּפ ןיא ךיז ןעיירד ךעלדיימ
 ? רָאג טינ רעמ ןוא ,רָאג זיא סָאד

 ,ץנַאט םבוצ וצ ןעגנילק רעזעלג
 ,ץנַאלג םעד ּפָא ןלַארטש ןגיוא
 ---רָאלק רעסַאוװ---רעטכיזעג ןוא
 ? רָאג טינ רעמ ןוא ,רָאג זיא סָאד

 ,קנורט ַא ךָאנ ןוא זָאלג ַא ךָאנ
 ,גנורּפש ַא ךָאנ ןוא ץנַאט ַא ךָאנ |

 --רפמו רעד ףיוא עזייר ַאזַא
 ?רָאג טינ רעמ ןוא ,רָאג זיא סָאד

 ןטלַאטשעג-םי

 --- טרָאװ ןכיוה ןייק ,ןייטש רימָא2
 ; ןט"לַאהעגנייא םעטָא םעד ןוא
 טרָאד ןוא ָאד רעסַאװ ןיא טסעז
 ,ןטלַאטשעג-םי ןעקניז --- ןעמיווש

 לָאמַאטימ רעסַאװ סָאד ,טסעז
 --- ןגיוצרַאפ טרעו לבענ ַא טימ
 ,לוקיטנורנּפָא ןפיט ַא טסרעה

 .ןגיוא יד ךַאמרַאפ ,טנַאה ןייד ביג

 ץרַאה ןיימ וצ ןָא ּפָאק ןייד רַאּפש |
 ןטלַאהעגנייא םעטָא םעד ןוא
 ,ץרַאװש למיה רעד ,ןיוש זיא טכַאנ
 ,ןטלַאטשעג-םי יד --- ךָאנ רעצרַאװש
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 טקיטעּפשרַאפ

 ,טרעדינעגּפ:רַא גרַאב ןופ ןיוש ןבפצהד רימ
 :ןעמוק טינ רעמ ףיוא קירוצ ןיוש ןרָאפ רימ
 ,סמערָא עקידרעטיצ טימ זדנוא טָאה טכַאנ יד
 .ןעמונעגמורַא סייה רעדניק עניילק יו

 ןטייו ןופ קילב ןטצעל רעזדנוא ןפרַאו רימ
 ,ןעמואוושעצ גרַאב רעד טרעוו סע ואוו ,לבענ ןיא
 .ןבילבעג גערב ןפיוא רענייא זיתשס :טכוד ןוא
 .ןעמוק טקיטשּפשרַאט ןוא טעשזדנַאלברַאפ טָאה רע

 ןצנַאט ךעלדיימ ,רעדיוו ןעגנילק רעזעלג
 ןעמונעגמורַא -- טקירדעג ףוג וצ ףוג

 ןטייוו ןופ רעה ןוא ןיילַא ייטש רָאנ ךיא
 .ןעמוק טקיטעּפשרַאפ טָאה סָאװ ,ןמַאזנייא ןופ לוק סָאד

 ןעזעג בָאה ךיא

 ןעקנורטעג ךיז טָאה שטנעמ ַא :ןעזעג בתנוה ךיֹא
 ;טנעה ענייז ןגיוצעג ףליה ךָאנ
 ןעקנוזעג ןיוש זיא שטנעמ רעד :ןעזעג בָאה ךיא
 ,טנעקעג טינ ןעיירש ןוא --- ןעזעג

 ןדניא יד ךיז ןעיירד סע :טקוקעג בָאה ךיא

 ; סיוא ןוא ןייא ןזיירק עטיירב ןיא
 ,ןדניוושרַאפ ןוא ןזיירק יד ךיז ןפיולעצ
 .סיואכרוד ליטש ןותִצ טַאלג טרעוו םי רעד

 ןליטש םעד ןיא רעסַאװ ןיא קידנקוק ,טבעדכנאנ טשרע
 --.יורג םינּפ ןיימ ךיא בָאה ןעזרעד
 ןליפ ןעמונעג טיוט ןופ ךָאנ סרערעווש סעּפע בָאה

 .יירשעג א ןבעגעג *! טעװעטַאר , ןוא

 ןעגנַאפעג

 ,ןעמוק טנייהד ריד וצ זיוה ןיא טלָאװעג טינ בָא
 ,ןגענַאגעגיײברַאפ ױזַא ןיב ךיפ-צ
 טנפעעג ךיז ןופ ןיילַא ריט יד ךיז טָאה
 ןעגנַאפעג ךימ ןוא טכַאמרַאפ ךיילג ןוא



 ףגרָאמ טוג : ךיא בָאה טגָאזעג ,טכַאנ זיא ןעוועג

 ,ןגָאלשעגּפָא ךיז ןיילַא ךיז ןָא
 ,ןטלַאהַאב וצ ואוו טנעה יד טַאהעג טינ בָאה

 .ןגָאז רעטייוו סָאװ טסואוועג טינ ןוא

 ןגעקטנַא סױרַא וטסיב עכעליירפ ַא

 ,ןגָארט וצ טכַארבעג לוטש ַא רימ ןוא

 ,ןפָאלעגסױרַא בוטש ןופ ,טשימעצ ,ךיא ןיב

 .ןגָאז ןסעגרַאפ טכַאנ עטוג ַא

 ךעלרעכעל

 - קידוועמעש ןוא ךעלרעכע?
 ; ריד ןבעל ךיא ייטש
 ,ךיז ךיא ץעז --- ןציז רימ טסייה

 ,ריר ןייק טינ ךיז ביג

 ,ךיד ךיא גלָאפ --- ןסע רימ טסייה

 ,טייהרעליטש ךיז גרעוו

 שינעשימעצ סיורג ןופ דיינש

 | ,טיורב לּפָאג ןטימ

 ,רימ וצ טנעה יד סיוא וטסקערטש

 .ןיד ןוא סייוו --- רעגניפ
 --- ךיז טסנגעז וד זַא ,ךיפצ ןיימ

 ' ןיב ךיא סָאװ ם"לוג

 ּפָאק ןייד גייל

 ,ינק עניימ ףיוא ּפָאק ןייד גייל
 ,ןגיל וצ ױזַא טוג
 ,ןײלַא ןייא ןפָאלש רעדניק
 .ןגיוו ןעמ ףרַאד עסיורג

 ,ךעלכעליּפש ןבָאהד רעדניק

 + ןליוו ייז ןעוו ןליּפש
 ,ךיז טימ רָאנ ןליּפש עסיורג

 ןליּפש קיבײא ןזומ
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 ,ָאד ןיב ךיא ,ארומ טינ בָאהד
 --- ןסיוטשרַאפ טינ ךיד לע
 ,טנייה ןיוש טנייוועג גונעג טסנאה

 ,ןסיורג ַא טסַאּפ סע יו

 ,טגנ:לקעגנָא ןוא טנייװעגנָא
 ; ןגיוורַאפ ךיד לעוװ ךיא

 ---ינק עניימ ףיוא ּפָאק ןייד גייל
 .ןגיל וצ ױזַא טוג

 רעייפ ןייק סינ ףרַאד ןעמ

 ,םיא שעלרַאפ --- רעייפ ןייק טינ ףרַאד ןעז)

 :רעסעב זדנוא רעטצניפ רעד ןיא זיא סע

 ,ךיז קערש טינ -- רעטיצ ךיא וטסעז ןוא

 .רעטעמ ןטימ ױזַא ךיז ?ליּפש ךיפתצ

 -- טינ סייו ךיא --- ךיז ױזַא רעטיצ ךיא
 ,ןדייב רַאפ יצ ,ריד רַאפ יצ ,ךיז רַאפ
 ןפערט וצ ךיז ריד טימ ךימ קערש ךיא
 .ןדייש וצ ךיז ריד טימ --- רעמ ךָאנ ןוא

 ,םיא שעלרַאפ --- רעייפ ןייק טינ ףרַאד ןעמ
 ! ןלַאפרַאפ --- ןעמוקעג ןיוש ןיב ךיא
 :טינ קוק ןוא רעטצנעפ םוצ ךיז גייברַאפ
 ,ןלַאפעג ריד סיפ יד וצ ןיב ךיא

 רעייפ ןָא דניצ טציא ןוא

 --- קיטכיל ןייז געמ טציא ןוא
 .,ןגיובעג קיביײא טינ זיא ּפָאק ןיימ
 --- ןגיוא יד ןיא ךיילג ןיוש ריד קוק ךיא
 .קיטכיל ןייז געמ טציתצ ןוא

 ןגיוא ענעפָא ךרוד
 ,ןדייב ןופ ורמוא יד טעװ סױרַא
 ןדייר טעוו טייקליטש וצ טייקליטש ןוא
 .ןגיוא ענעפָא ךרוד



 ,רעייפ ןָא דניצ טציא ןוא

 ,ןסילשרַאפ ןריט יד טינ רעמ ןוא

 --- ןסיוו ןוא ןעמוק רערעדעי לָאז

 ,רעייפ ןָא דניצ טציא ןוא

 ןסַאג רעביא

 רעכעד רעביא ,ןסַאג רעביא
 ,םורַא ךיז ןעגנַאלק ןעיירד
 לגייפ-לגָאװ עטגָאירַאפ יו

 ,םורק ןוא טלודעצ רעה ןוא ןיה

 ,תוללק ןטיש ןוא זייב ןרעוו

 ,םוטש ןותצ קירעזייה ןרעוו

 --- ןֿפָאלטנַא ךיא ןיב סַאג רעד ןופ

 ;ןייג וצ ןיהואוו טינ ךיא בָאה

 ,ארומ ךיא בומוהד םינכש יד רַאפ
 ןיילַא ךיז רַאפ רעמ ךָאנ ןוא

 --- ךיז טכאלעצ רעצעמע ךיא רעה

 ףייועג ַא יו ךימ סע טקירד

 ,טלגירעגוצ --- ןריט עלַא
 ,טקוררַאפ --- ןרעיוט עלַא
 ,טעבנגַאב רעצעמע זיא ךָאד
 ; טקוצרַאפ רעצעמע זיא ךָאד
 ,ןסָאלשעגוצ ןגיוא עלַא
 .טקוק סָאװ ָאד רענייא זיא ךָאד

 ,ךיז גייל ןוא ןָא רעייפ ךיא דניצ
 -- טינ ךיא סילשרַאפ ריט יד ןופצ

 / רענייא רעד טעװ ןגרָאמ יצ טנייה

 ; טירט ענייז ןרעה ןזָאל
 קיטכיל ןייז טירט ענייז ןלָאז

 ,טיהעגסיוא גנולכיורטש ןופ ןוא
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 ןגער ןוא טכַאנ

 תויח ע"ּלֲא .ןגער ןוא טכַאנ
 ,גייטש ןיא ןיוש ןפָאלש

 ןרָאהנכױא רעקנילפ רעד רָאנ
 ,גייוצ ןצ גייווצ ןופ טגנירּפש

 ,ךעלדייב ןוא קנעב עלַא קידייל

 ; סָאנ --- ןגעוו עלַא
 גנוטלַאהַאב ַא ןכוז ןעמוק
 .סַאג ןופ עזָאלמייה

 לקנעב ַא ףיוא רענייא ךיז טצעז
 ,טסיג םינּפ ןופ ןוא
 סָאװ רָאנ .ןבָאה ייז --- טנעה ענייז -

 ,טסימ ןיא טרַאשעג ךיז

 סעטָארג ךרוד יו ץעגרע ןקוק
 ,טיוט ןגיוא ענייז
 ץזָארג יד ףיוא םעזוב ןופ ןוא
 ,טיורב לקיטש ַא טלַאפ

 רעמייב יד ןופ .רעיורט ןותצ טכַאנ
 ,ביוטש-גער ַא טיש
 גנולצולּפ ןדלַאװג טימ ףָאלש ןופ ןוא
 ,ביי"ל רעד גנורּפש ַא טיג

 םולח ןיא יװ

 ,טכַאנ ןטימ ןיא ךיז ךיא ײג
 -- ןרעיומ ןשיוװצ ךיז יירד
 ,טכַארט ךיא טינ ןוא ךוז ךיא טינ
 .ןרעיױדַאב ךַאז ןייק ליװ

 ,סיוא ןסָאג ןוא ןייא ןסָאג
 ---טינ ךימ טרַא עכלעוו ,ליפיוו
 ,זיוה סנעמעוו וצ ייג ךיא טינ
 .טינ ךימ טרַאװרעד ךיוא רענייק

 ,לעווש ַא --- ָאד ,רעיוט ַא --- ָאד
 ,ךיז ךיא ייג רעטייוו ,רעטייוו
 ,לעז ןגייא ןיימ םורַא ץלַא
 ,ךיז ךיפצ יירד םבולח ןיא יו



 טכַאנ רעסייוו ןיא

 ייװדָארב טליהדעגנייא זיא טכַאנ רעסייוו ןיא
 ,ןרעטַאעט עלַא ןוא לופ ןענייז ןענַארָאטסער עלַא ןוא
 ןרעטש עקידנצנַאט עטרילָאק ײלרעלַא ךרוד
 .ייבש רעקידרעטניו רעטשרע רעד טלַאפ ןביוא ןופ

 ײלרע"לַא ןסַאג ןוֿפ .ןָא ךיז טגנַאפ טשרע טכַאנ יד
 ,ןרעקרַאפ ךיז טייקלענש טימ סנייא ךהנ סנייא רעדער-פצטיוא יד
 ןרעוו וטסלָאװ ןגָארטעג טפול רעד ןיא יוװ ױזַא --- טסייג וד
 .יינעג-דייז ףיוא ,טנעה-ןעיורפ עטקערטשעגסיוא ףיוא

 ,ןייש ןופ טדנעלברַאפ ,גנולעטשסיופצ וצ גנולעטשסיוא ןופ
 ,ןײרַא ואוו ןוא ןלעטשּפָא ךיז ואוו טינ טסייוו וד
 ןףעמוק ןייד ףיוא ןטרַאװ ןעיורפ עטסנעש יד ןופ עכלעוו ןוא

 ,ןייז ךָאד זומ ענייא ץעגרע טרָאד --- טסייוו וד
 ןייא ואוו ,סיוא ואוו טינ לָאמנייק טספערט וד רָאנ ,ריד ףיוא טרַאװ סָאװ

 | .ןעמונרַאפ גנַאל ן'העש ןופ ןיוש טָאה ץַאלּפ ןייד רערעדנַא ןַא

 ןרעייפ יד ףיוא
 ,ךיא קוק עקידנצנַאט יד טפו"ל ןיא ןרעייפ יד ףיוא
 --- עניימ ןגיוא יד ןופצ
 .עקידנצנַאט יד טפול ןיא ןרעייפ יד יוװ ןרעוו

 ,גָאט ןקידנשיור ןופ רעמ ןבילבעג רימ זיא סָאװ
 --- ?עניימ ןגיוא יד טינ זַא
 ,גָאט ןקידנשיור ןופ טוט ןענייז ייז סיפ ןוא טנעה

 ,עקידנגיוו ךיז לוטש ןפיוא ןעגנעה ייז סיפ ןוא טנעה
 --- עניימ ןגיוא יד ראנ
 .ןקידנגיו םעד לוטש םענופ טייוו ,טייוו קעװַא ןיילַא ךיז ןזָאל

 = שינרעטצניפ רעטכידעג ןיא ןרעטש רעביא ןפיול סע יו
 --- עניימ ןגיוא יד
 ,שינרעטצניפ רעד ךרוד ךיז ייז ןדיינש ןרעייפ עטייוו יד וצ

 ,עקידנצנַאט יד ןרעייפ יד טגיװרַאפ ךימ ןבָאה ןיוש גנַאל
 עניימ ןגיוא יד רָאנ
 ,עקידנצנַאט יד ןרעייפ יד טימ ךָאנ ואוו ץעגרע ןענערב
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 ענרעזייַא

 .דרעפ םענרעזייא ןַא ףיוא שטנעמ רענרעזייא ןַא
 .דרע רעד וצ ּפעק יד ןגיובעג עדייב ןוא

 טייװצעבלַאז ױזַא עדייב ךיז ןעייטש ייז

 .טייק ַא טימ טמַאצרַאפ טייז ריפ עלַא ןופ

 ,קירב רענילקורב ןופ ןלייז יד ןטייוו ןופ

 ,קירוצ ןוא ןיהַא ןענַאב םוא ןפיול סע

 טייג ןעמ ןוא טייג ןעמ -- ןשטנעמ זיײונסַאמ ןוא

 .טייק רעקיקעריפ רעד ייברַאפ ןוא םורַא

 ,טיה ןוא רעטכעוו ַא טייטש .טעּפש ןוא רעטצניפ טרעוו

 ;טינ רע טיה לָאמַא ןוא ,ָאי רע טיה לָאמַא
 ,טייק ַא ןיא טדימשעגנייא ,דרעפ ןטימ שטנעמ רעד
 .טײװצעבלַאז ליטש ןוא קיאור ךיז ןעייטש ייז

 ר ע ט ס ע ה

 ,רעטכידעג ַא טגנעהד רע---לבענ רעו
 ; רעטסערּפעגנעמַאזוצ רעטכידעג
 המשנ ןיימ םורַא טרעטפאלפ סע
 ,רעטסעה ןופ סענרעטמַאל יד םורַא

 ,רעטסעה זיא ןשטנעמ טימ ןדָאלעג
 ,ןגעוו ןוא ןעמָארק עקיסַאג טימ

 ןענרעטמַאל-טנווָא יד ןופ ןייש ןיא
 ,ןגעקטנַא המשנ ןיימ טמוק ייז

 ,ןעמָארק עלַא םורַא ךיז טיירד יז

 ,רעכעד יד רעבירַא ךיז טזָאל יז
 ןדנילב ןיא לבענ ןיא טעשזדנָאלברַאפ
 .רעכעה ןופתצ רעכעה ץלַא למיה םוצ

 ,למיה רעד ךעלמייה טינ ,זיא טלַאק רָאנ
 --- רעטסערּפעגנעמַאזצ רעטלעק ךָאנ |

 המשנ ןיימ טייהרענערָאלרַאפ
 .רעטסעה ןופ סענרעטמַאל יד טכוז יז



 ס נ ט ָא ש

 ,פערט עלַא ףיוא ףױרַא ךיז ןּפַאכ ןסַאג יד ןופ סנטָאע

 .ןלעווש עלַא ףיוא ךיז ןגייל
 ,ואוו טינ ואוו ךעלמעלפ עקידרעכיור ןדנוצעגנָא ןרעוו

 | .ןלעטשרַאפ וצ ךָאנ גנַאג םעד רעמ

 ,טלַא ןוא גנוי טעברַא רעד ןופ ןעמוק וצ ןָא ןבייה
 ;ןריר ייז סיפ יד םיוק ,ןעייג
 ,טנעה יד יא ןעלסילש יד ,ףױרַא-ףיױרַא ,ּפערט ךָאנ ּפערט

 .ןריט ןכַאמרַאפ --- ןענעפע

 ,ץכעקעג ןופ חיר ַא טרַאּפש ןליד יד ןופ ןטלַאּפש יד ךרוד

 | ןדניצ ךיז ןרעייפ עטַאז

 ,ףיורתב: --- ּפָארַא סיפ ךָאנ סיפ .רעדיוו ןריט ךיז ןענעפע

 .ןדניוושרַאפ ןוא ---.עיינ ,עגנירג

 עפַאק ןיא -

 יט ןעקנירט ,ןסע .,ןדייר ,זייווסעּפורג ןשטנעמ ןציז

 :ייוצ רַאפ טסע רעטייווצ רעד ןוא ,ןגעוו אצוי ןופ טסע רענייא

 .{ּפָארַא ךיז רעטייווצ ַא טזָאל --- ךיז טלעטש ןוא ּפַאכ ַא רע ךיז טיג

 ;ּפָאק ןטימ טלקָאש סע רעװ ,ןגיוא עדייב סיוא ט"לעטש סע רעוװ

 ,ױזַא טַאלג ייז טצָאלגעצ ןוא ןטלַאהַאב ליוװ ןגיוא יד רע

 .ייווצ ןגיוא עטצָאלגעגסיוא --- ןגױא עלַא ךעלנע ןרעוו

 ;ױזַא טַאלג ןעײרעּפַאלק ,לפעל ,לּפָאג ,רעלעט ןּפַאלק

 ;ייװצ רַאפ טדער רעטייווצ רעד ןוא ,ןגעו אצוי ןופ טדער רענייא

 ,טנעה יד טימ --- רעטייווצ ַא ןוא ,רעּפרעק ןצנפצג ןטימ --- רענייא

 ,טנעלעגנָא ןטסיופ יד ףיוא הנווכ סיורג טימ טרעה סע רע

 ,ױזַא טַאלג ךיז טכַאלעצ ןוא טצענעגעצ ךיז רענייא גנולצולּפ

 .ייווצ עּפמעט ןגיוא ןקוק --- ןדנואוושרַאפ רעמינּפ ןרעוו

 .ךיור טימ לופ טרעוװ טפול יד ןוא ,ןרַאגיס ןוא ןסָאריּפַאּפ

 ,ךיילב ןוא ענעגיוצעגסיוא ,עטבעלעגּפָא רעגניפ עטלַאק

 ,טנַאװ וצ טנַאװ ןופ טפול רעד ןיא ךעלעמַאּפ ךיז ןעיצ ,ןטײרּפש

 ---טנַאה עטבעלעגּפָא יד טיש למיש ןקידעּפעלק ,ןטכייפ

 ,ליומ סנדעי ןופ ךיז ןטיש ,ע"ליוה-טעקַאנ ,רעטרעוו עטיוט

 ,ליורג ןוא טסגנַא ןיא סיוא ןעייג ,עטדערעג לָאמ טנזיוט ,רעטרעוו
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 .ךיור ןיא טּפַאזעגנייפצ ןרעוו ןלַארטש עסייוו רעטצנעפ יד ןופ
 ,ךייה רעד ןופ זיא ּפַאלק ַא טימ ן"לַאפעג סעמַאזנייא סעפע
 ,סיפ יד טימ רעדעי סע טערט---ןגיוצעגסיוא ךיז ליד ןפיוא
 ,שיט ןדמערפ ייב ךָאד ןציז -- רעזייה ץעגרע ןבָאה עלַא
 ,ךיוה ןבייהעג פתצק םעד טלַאה ,רענלעק רעד ,קַארפ ןיא רָאנ רענייא
 ,ךיור ןיא טשימעגסיוא טינ טרעוו ,רעדנוזַאב ןיילַא ךיז רַאפ טייטש

 ןעגנַאגרַאפ ןיוש זיא גָאט רעד

 ןעגנתצגרַאפ ןיוש ןיפצ גָאט רע1
 ;ָאטינ ךָאנ טסיב וד ןוא
 .סנטָאש ןיא ךימ ?לקיוװ ךיא
 ,העש רעקיטנוװָא ןופ

 -- רעייפ רעזייה ןיא טדניצ ןעמ
 ,טינ רעייפ ןייק דניצ ךיא

 רעטצניפ רעד ןיא ןעקניז לָאז
 ,טירט ענייד ןופ ךיוה רעד

 ןגעקטנַא טינ ריד ייג ךיא

 :לעװש רעד ייב טינ ייטש ךיא
 --- טייקליטש עקיטנװָא יד
 ,לַעז ןיימ ןיא טלמערד יז

 ,ןעמוק ןיוש ָאי וטסעװ ןוא

 --.לעוװש ןופ טינ רעטייוו יג
 טייקליטש עקיטנוװַא יד
 ,לעז ןיימ ןיא ףיוא קעוו טינ

 ןכוז טעברַא

 ןעגנַאגעג רימ ןענייז ןכוז טעברַא
 ,טנעהד יד רַאפ עדייב ךיז קידנטלַאה
 ,ןפָאלשעג ךיז טָאה טָאטש יד .ךָאנ רעטצניפ
 .טנערבעג ךיז ןבָאה ןּפמָאל-ןסָאג



 ,ןגיוא עדייב טימ טקוקעג רימ ןבָאה
 ,טּפַאלקעג ךיז ןריט עסיורג ןיא ןוא
 טרעדעפעג ערעדנַא ןיוש ךיז ןבָאה
 ,טּפַאכעגסיױא טעברַא יד ךיז רַאפ ןוא

 ,ןעגנַאגעג קירוצ םייהַא רימ ןענייז

 ,טמעשעג ךיז ןעמוק וצ זיוה ןיעצ ןוא
 ןסַאג רעביא טרעדנַאװעג רימ ןבָאה
 .טנעה יד רַאפ עדייב ךיז קידנטלַאה

 עדמערפ

 רעלעק ןיא רעטנורַא םוק
 ,ןייוו ןקימַאלּפ שבוצ

 ,עדמערפ יוװ ,רימָאל ןוא -
 ,ןייז עטעדמערפרַאפ

 ןצעז ךיז ךעלשיט ייב

 ,טייו רעד ןופ ןײלַא
 ןעוו קוק תצ ןפרַאװ ןוא
 ,טייז רעד ןופ ױזַא

 עטיירפרעד ַא ןייוו ןופ
 ,ףור ַא ךימ טסיג וד

 רעטיירפרעד ַא ןייוו ןופ
 ,ףיוא ךיא גנירּפש טרָא ןופ

 ,ךיז גיינרַאפ ,וצ ייג ךיא
 ,טנַאה ןייד סיוא טסקערטש וד
 -- ןעמָאנ ןיימ ריד גָאז ךיא
 .טנַאקתצב טינ ריד רַאפ

 ,םינּפ ןייד ךרוד טפיול סע
 --- ךיילק ןייד ןופ דייז ךרוד

 -- ןעקנופ ןיא ןטָאשעצ
 ,דיירפ ַא ךָאנ דיירפ ַא
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 ןעקנורטַאב ןענייז רימ
 ,דיירפ ןופ ןוא ןייוו ןופ

 ןרעה רימ גנולצולּפ ןוא
 : דייר זדנוא ףיוא טדער ןעמ

 ןזָאלעג רעדניק יד --

 ,ןייז ץעגרע ןיילא
 ןעד טסַאּפ בייוו-ןוא-ןַאמ רַאפ
 ? ןייוו ןופ רוכיש ןייז

 רעיוא רעזדנוא ייברפמצפ

 ; דייר יד ןדניוװשרַאפ
 ףיוא-טייג רעקיברַאפ ץלַא
 ,דיירפ רעזדנוא זדנוא ןיא

 לָאמנייק ךיז ןבָאה רימ
 ,טנעקעג טינ טציא זיב

 ןקירד רימ ,עדמערפ ןוא

 ' ,טנעה עטרעטנעענרעד

 ןטפול רעד ןיא טמיוש סע

 ;דיילק ןייד ןופ דייז רעד
 ךיז טיירד סע ,ךיז טיירד סע
 ,דיירפ עקיברַאפ יד

 .הנותח עליטש ַא

 --- לירדַאק ַא ןליּפש רמזיילכ
 ;ןצנַאט רענייק טינ טייג
 ןייו רעד זיא ןענַאטשעג יו
 .ןצנַאגניפצ ךָאנ רע טייטש

 ,סיוא לזעלג ַא רעװ ןיוש טקנירט

 ;ןלעטש טינ ךיז רע ןעק
 ליפ ןעקגירט ןענעק סָאװ ,יד
 ,ןלעפ החמש רעד ףיוא

 ליוױדַאק א ןליּפש רמזדילכ

 ,ליטש ןרעוו ייז ןוא



 ךיז ןעמעש םינתוחמ -

 : ןטייווצ ןרַאפ רענייא

 שיט םעד סָאװ טימ טינ ןסייוו

 .ןטיירג ןעמעוו רַאפ ןוא

 :ףיוא רענייא ךיז טלעטש גנולצולּפ
 ?ןעמעש וצ ךיז זיא סָאװ --

 ָאד זיא'ס רע ע"לַא ןלָאז
 .ןעמענ ךיז רעש ַא ןיא

 ליּפש ַא ןָאט רמז-ילכ ןוואורּפ
 .ליטש ןביילב יז --- ןוא

 ךיז ןקרנ:טש הלכ-ןתח
 . :ןדייר וצ ךיז ןשיוצ
 טגָאזרעד טינ סעּפע ךָאד טביילב
 .ןדייב ייב גנוצ רעד ףיוא

 ,שינרעטיצ א ךרוד ייז טפיול
 : רעדינַא ךיז ןלעטש
 ָאד זיא'ס רעוו עלַא ןלָאז ---

 ! רעדיוו ןעמענ ןצנַאט

 ליּפש ַא ךָאנ רמז-ילכ ןעוט

 ,ליטש ןביילב ייז --- ןוא

 טסעג יירד-ייווצ יד ךיז ןבָאה

 ,ןעגנַאפעגנָא ןלייַא
 .ךיז טנגעזעצ ייווצ ןוא סנייא

 ןעגנַאגעגקעװַא ןוא

 שיפ יד זיא ןבילבעג ץנַאג
 ,ןענַאפ עטלייצעג ןיפצ
 ךיז ןשַאלפ ןיא ןייוו רעד טייטש
 .ןענַאטשעג זיא רע יו

 ליּפש ןטצעל ןליּפש רמז-ילכ
 ,ליטש ןרעוו ייז --- ןוא
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 תובצמ ןשיווצ

 ,ךעלגרעב רעטנוא טּפָאלש ןעמ
 ,ןייטש ןופ םיכאלמ --- סנּפָאקוצ

 .םענייק טינ ָאד בָאהד ךיא
 .ןייג וצ ןעמוקעג ךיז ױזַא
 -- ןעגנַאגרַאפ זיא גָאט ןיימ

 ;ואוו טינ ןוא ןיהואוו טינ סייוו ךיא
 הבצמ עדעי יו

 .ור ןוא ןסייוו ןיא ךיז ליה ךיא

 עסיורג ,עסיורג

 ,ןגיוא עניימ ןרעוו עסיורג ,עסיורג
 ; רערעווש ץלַא --- ןיילא ךיא
 ,ןגיוא עניימ ןקוק רעטצניפ רעד ןיא
 ...רערעמ ,רערעמ ךיא עז

 = סגקלָאװ ערעווש ןייק טינ ? סנקלָאװ ערעווש
 ,רערעווש ,רערעווש סעּפע

 -- ןרעטש ערָאלק ןייק טינ ? ןרעטש ערָא"לק

  .י.רערעלק ,רערעלק סעּפע



 טענַָאס |

 ,ןעגנערברַאפ ץנעט ןיא טכַאנ יד ,ןייוו ןעקנירט ןעייג רימ

 ,טייוו ךיז רימ ןזָאל ןסַאג עטנַאקַאבמוא ןיא
 ,טייל עדמערפ ןופ רימ ןגרָאברַאפ --- סָאװ ,ןענייז רימ רעוו ןוא
 .ןעגנעה טלָאװ סָאלש ַא ריט רעד ףיוא יוװ ױזַא ליומ רעזדנופצ ףיוא

 ןעקנעדַאב ןָא ךיז רימ ןבייה גנולצולּפ ןוא . . . גָאט ןסיורג זיב

 ,טייצ רעטכער ןיא ןעמעלַא ןוא ץלַא רעביא ןזָאל ןוא
 - ,טייז רעד ןָא ךיז ןענעבנג רימ סױרַא ?לַאז ןופ טייהרעליטש ןוא
 .ןעקנעב סָאװ םייה רעייז ךָאנ דמערפ רעד ןיא רעדניק יו

 ,ןסָאלשעגּפָא ןיוש ריט יד .םייה רעד ַײב ןיוש רימ ןענייז טָא
 / == ןסָאגַאב ןייש ןיא סייו ןשיט ,ןלוטש יד
 ; ןיד ןגיױצַאב ביוטש טימ לָאמעלַא יוװ ךיז ןעייטש יז

 ,ןסָאנעג טכַאנ רעד ןיא טָאה ץרַאה רעזדנוא סָאװ ,דיירפ יד
 - ןסָאלשעג טסעפ ןּפיל טימ --- קירוצ זדנוא טיג יצ ַא
 .ןיהַא רעהַא ,ןיהַא רעהַא ךיז ןגיוו ןוא ןיירַא לוטש ןיא ךיז ןצעז רימ

 ךָאנ רימ טייג ורמוא ןיימ

 .ךָאנ רימ טייג ורמוא ןיימ
 ;ןגיוצרַאפ קירטש ַא טימ יוװ ױזַא --- סיפ עניימ ןוא
 -- ןגיוא עניימ רתזפ ךיז ןעיירד ןטלַאטשעג
 / .ךָאנ רימ טייג ורמוא ןיימ

 | ,ּפָא ךיז ןײלַא רַאנ ךיא
 -- רעטייווצ ַא ןיא ןלייא סַאג ןייא ןופ םענ ךיא
 -- רעטיײלגַאב ןיימ רעירּפַא טפיולרַאפ ,ךיוא טלייא
 .ּפָא ךיז ןיילא רַאנ ךיא

 -- טעז רענייק סָאװ עז ךיא
 ןטלַאטשעג יד ןופ טייוו ךיא ליוו ןפיו"ל ןוא
 --- ןטלַאהַאב ךיז ןוא ךיז ןבָארגרַאפ ףיט ןוא

 ,טעז רענייק סתאוו עז ךיא
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 רעטכַארטעגסוא ןַא

 יוד טינ רָאג זיא'ס :עז גנולצולּפ ןוא
 ,רָאנ תועט ַא
 --- טכיזעג ןייד טינ ,טנעה ענייד טינ
 .רָאג סנדמערפ ַא

 --- טסוט וד סָאװ ןוא טסעז וד סָאװ ןופצ
 ;ליּפש עשלַאפ ַא
 םוא טסלדנַאװ רעטכַארטעגסיױא ןַא
 .ליצ ןָא ,געוו ןָא

 ,טייו ץעגרע זיא רעתמא רעד

 ,טיירדעגנייא זיא

 ןילַא ךיז ןיא טפיורשעגנייא זיא
 .טייק ַא ןיא יו

 ,טייק רעד ךתאנ ץעגרע ךיז טּפעלש רע
 ,טירט ייב טירט טייג
 -- רעװ טינ ,רע טינ ?ןעװ זיב ?ואוו ןוא
 ,טינ רענייק סייוו

 ןעלגיּפש ןוא ןלוטש ןוא ןטערטרָאּפ

 ןעלגיּפש ןוא ןלוטש ןוא ןטערטרפצ8
 ,ךיור ןיא ןדניוװשרַאפ
 ןעלגיּפש ןוא ןלוטש ןוא ןטערטרָאּפ
 ,ךיופתצ --- ןיײלַא ךיא ןוא

 ןעזסיוא ןיימ ךיא עז ךָאנ לסיבַא
 ; טמיוושעצ לגיּפש ןיא

 ןעזסיוא ןיימ ךיא עז ךָאנ לסיבַא
 ,טמירקעצ ןוא טיירדעצ

 ןקוק ןיילַא ךיז ףיוא רימ טרעשַאב

 :ליורג ןוא לקע טימ
 ,ןפָא-לרַאפ ןרערט טימ ןגיוא יד
 .ליומ סָאד --- לכיימש טימ



 טנַאה עקידנעַארד ןייד

 םוק ךיא סָאג רעכלעוו ןיא
 -- טנַאקַאבמוא יצ טנַאקַאב
 ךָאנ רימ טָארט ייב טָארט טייג
 ,טנַאה עקידנעָארד ןייד

 ןייטש גנולצולּפ ךיא ביילב טָא
 :ּפָאק םעד רעק ַא ביג ןוא
 טנַאה עקידנעפארד  ןייד
 ,ּפארַא טלַאפ יז עז ךיתצ

 ,קירוצ ןייג ךיא לָאז יו
 --- ? ןייג רעטייוו ךיא לָאז יו

 .טָאג רעזייב ןיימ ,ריד ןָא

 ,ןײלַא ,ןײלַא ךיא ןיב

 יור פ ַא

 ,ןרָאטש יד טזָאלעגּפָארַא ,טכַאמעגוצ ןריט ' |
 ,טיירדעגסיוא רעייפ סָאד ,טלעטשעגנָא רעגייז םעד

 ,טייהרעליטש טסעומשעג גנַאל ךָאנ שינרעטצניפ רעד ןיא ןוא

 .ןרָאװעג ענעּפָאלשעגנייא --- טכַאנ עטוג ַא קידנגָאז ןוא

 --- ןרָאלרַאפ ףָאלש ןופ ּפַאכ ַא ךיז ךיא וט גנולצולּפ ןוא

 ,טײרּפשעצ רָאה יד ,טייז ןיימ ייב סע טגיל רעוו

 ,טיירב רעד ןיא ןפרָאװרַאפ טנעהד עדייב םלצ ַא יו ןוא

 יי? ןרָארּפרַאפ ןוא טרעטייוורעד ,ױזַא דמערפ סיוא טעז ןוא

 +ןיילַא ךיז טינ ביולג ךיא ,טעב ןופ ּפָארַא גנירּפש ךיפצ
 --- ןייש יא גנוי יא ,יורפ ַא :ָאי --- רעייפ ןָא דניצ ךיא
 ?ןעמעוו ךרוד ןוא ןענַאװ ןופ ,יורפ ַא רעהַא טמוק יו

 ,ןייצ יד ךרוד ןעמָאנ ןיימ סױרַא רעוו טגָאז לָאמַאטימ ןוא

 --- ןייטשרַאפ ןָא ךיא בייה סעפיט ,סעטנעָאנ סעּפע ןוא

 יןעמערב יד ייב ךימ טרירעגנתצ טָאה עמערַאוװ ַא טנַאה ַא
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 רעקירעדינ

 ןזייװַאב ךיז ןעמענ םינּפ ןיימ ףיוא
 ,ןדייל עטגיזַאב גנַאל
 ןפי"ל יד ןענעפע רגצנ ליוו ךיא ןעוו
 ,ןדייר וצ סָאװ סעּפע

 רעטיצ ַא ךרוד טפיול ץילב ַא יו
 .ןעמערב עניימ רעביא
 ,ןקערש וצ ןָא ךימ ןײלַא לוק ןיימ טבייה

 .ןעמעשרַאפ ןיילַא ךימ

 ןצרַאה ןיימ ףיוא טמענ טרָאװ עטגָאזעג סָאד

 ,ןגייל ךיז ןייטש ַא יו

 וצ דרע רעד וצ רעקירעדינ ,רעקירעדינ

 .ןגיוא עניימ ןעקניז

 ור עטלַאק

 ,ביוש ןופ ךיז ןעיצ ןלַארטש עטלַאק
 ור רעטלַאק טימ ץרַאה ןיימ ןָא ןסיג
 .ןיוא --- ןייז טינ ןוא טוג זיא ןייז ךעלקילג
 .ור עטלַאק ןיימ --- ץלַא ןופ ךָאנ רעסעב

 ,זָאה רעסייוו ַא טליּפש לגיּפש ןפיוא
 וצ רעטצנעפ יד ןיא "?טניוו ַא טּפַאלק
 ,סָאריּפַאּפ ןיימ ןופ ךיז ךיור ַא טיצ
 ,ואוו ץעגרע ןלַאפרַאפ ךיור רעד טרעוו

 ,קַאט קיט :לרעגייז סָאד ךיז רַאפ טלייצ
 ,טונימ יד טינ לייצ ךיא --- רימ רַאפ טינ
 ,ךיוא --- ןכעלקילגמוא םעד ,ןכעלקילג םעד ליואוו
 ,טוג זיא ןעמעלַא ןופ רעמ ךָאנ רימ

 רימ ףיוא טרַאװ

 יא טינ ואו ץעגרע ןיא רימ ףיוא טרַא|}
 ;ריט רעדמערפ ַא ייב ןלעטש ךיז טסנעק
 ךיתצ לעװ זיוה וצ זיוה ןופ קידנעייג
 ,ךימ ףיױא טסעוװ ןטרַאװ ואוו ןיוש ןפערט



 ,ךיילג רימ רַאפ ןענייז רעזייה עלא
 :טיירב ךיז ןענעפע ןריט עילַא
 קנַאב ַא --- ןיירַא טינ ןלָאז רימ ואוו
 ,טיירגעגנָא ןעניפעג רימ ןלעוװו

 עטעקַאנ ןעייטש רעמייב יד

 געוו ןטיירב םעד ,עטעקַאנ ןעייטש רעמייב '}
 ןעגנַאהרַאפ טָאה לבענ ַא קרַאּפ ןבענ סָאװ
 ,ןעגנַאגרַאפ ןוז יד זיא ןסייוו ןיא ךיור ןיא טייוו ןוא
 .גערב וצ גערב ןופ טרעוװ לעמיה רעד רערעטצניפ ץלַא

 -- געט עצנַאג ךיא גנערברַאפ קרַאּפ ןרעל ןיא
 :ןעגנַאגעגקעװַא זיא סָאװ ,טינ רעמוז רעד טרַא ךימ
 -- ןעגנַאלק עטנעָאנ ךיא רעה רעטעלב עלעג ןופ ךרָאש ןיא
 .געטש וצ געטש ןופ ץלַא רעפיט ,רעטייוו ךימ ייז ןריפרַאפ

 ,ןעמוק טינ ךָאד םענייק וצ ףרַאד ךיא --- ייג ךיא
 ,ןעמונעגכרוד ןגייווש ןיא ? גנַאלק רעד ,ךרָאש רעד סָאװ וצ
 ;ּפָארַא ּפָאק םעד זתאל ןוא טירט עניימ ּפָא טלַאה ךיפיצ

 ,ןעמואוושעצ ,טייזעצ לָאמַא טימ ןרעוו ןע"לבענ יד

 -- ןעמוקעגסױרַא זיא הנבל עקיטכיל ַא
 .ּפָאק ןטזָאלענּפָארַא ןַא טימ ןייטש וצ רימ זיא טוג ןוא

 ןענָאיזוליא

 --- ןעמוק טינ עזייב יד לָאז העש '}
 ,ט"לעוו יד ןוא ךיז ךיא שירַאנרַאפ
 לזעלג ןטקיטסָארּפרַאפ ַא טימ ןוא
 .טלעטשרַאפ רימ ךיא בָאהד ןגיוא יד

 ןכַאז ןופ ץינערג יד ןריולרַאפ
  {רילָאק ןוא ברַאפ רעייז טשימעצ
 -- ןגיוא ןוא ןעמיטש ןוא רעטכיזעג
 ,רימ רַאפ ןענָאיזוליא רָאנ
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 ,ןעמענ ייז רַאפ סיוא ךית-צ טכַארט ,ליוו ךיא

 ,ןָא ייז וט שיילפ ןיא ןוא טולב ןיא
 ןעמָאנ ןיימ ןופ סיוא ךיא וט ךיז ןוא
 ,ןפניזו "ליפ --- -- ךיא רעוו ןיילַא

 גנַאלק רענעגיוצעצ

 ,זיוה ןיימ ןופ טנעוו ריפ יד ביל בָאה 2
 ,ןידרַאג ןסייוו םעד רעטצנעפ ןופ
 ץלָאהד ןכעלניורב ןופ לוטשיגיוו ןיא
 .ןיהַא ןוא רעהַא ךימ גיוו ךיא

 ,םוא ךיז ןעמיווש ייז --- ךעלשיפ ייווצ
 ;ָארק ענרעצליה ַא---לקניוו ןיא
 :ליטש רעד ןיתצ יצ ןוא ךימ גיוו ךיא
 .העש עקיטכַאנרעדנטימ יד ---

 טכַאנ יד ןוא זיוה סָאד ןוא טלעוו יד
 .ָאטינ ןוא ןַארַאפ ןענייז ייז
 :גנַאלק םענעגיוצעצ םעד ביל בתמ:ה'כ
 ,העש עקיטכַאנרעדנטימ יד ---

 רעייפ

 ,ץיז ךיא יו ױזַא גנולצולּפ ןוא
 ,טנערב סע --- ןענַאװ ןופ טינ סייוו ךיא
 ,שיט רעד ,ןענידרַאג עסייוו יד
 .טנעוו ריפ עלַא ןוא לוטשי-גיוו רעד

 ,גנַאלש עקימַאלּפ ַא ךיז טליונק סע
 ,ףיונוצ ךיז טמענ ןוא ךיז טײרּפשעצ
 -- טנערב סע :ןעיירשעג ,ןענייוועג
 .ףיוה ןופ ךיז רימ וצ ןגָארטרעד

 לוטש ןדנענערב ןיא רימ ץיז ךיא
 ,ןיקידַא ןוא רעהַא ךימ גיוו ןוא
 ץרַאה ןיימ ףיוא ,ּפָאק ןיימ ףיוא טלַאפ סע
 ,ןידרַאג ןסייו םעד ןופ שַא רעד



 ףױרַא ןוא ּפָארַא

 ,ףױרַא ןופ+ ּפָארא
 ףױרַא ןוא ּפָארַא
 לעז ןיימ טרעדנַאװ
 ,ןײלַא ענייא

 ,טרעטלערַאפ ןיוש ױזַא ןוא --- גנוי

 ,קידלודעג טינ ױזַא ןוא --- טלַא

 ,ןרָאי
 ,ןרָאא רעקי"לדנעצ ןיוש רשפא ןוא

 .עגר רעקיצנייא ןייא ףיוא טרַאװ ךיא
 ןעמוק יז טעוו ןעוו ןוא
 ,עגר עקיצנייפצ יד
 ?עטצעל יד

 .ןזעוועג ןיוש גנַאל ךיא ןיב טרָאד

 ןזעוועג ןיוש ךיוא ךיא ןיב ַאד

 /  .,קירוצ ןרָאי טימ
 ,טנייה ךָאנ רשפא ןוא

 קעװַא ךיא ייג
 ,רעדיוו םוק ןופצ
 ,ןריולרַאפ טשינרפאג ךיא בָאה טרָאד

 .ןענופעג טשינרָאג ךיא בָאה ָאד

 --- ? ןעיירש

 ןגירשעג עלופ ַא טָאהד ץרַאה ןיימ
 ,טשינרָאג --- ןוא
 --- ? ןגייווש
 ןגיושעג עלופ ַא טָאה ץרַאה ןיימ

 ,טשינרָאג --- ןוא

 טנייוו יז

 ,ןריורפרַאפ ,טזייארַאפ ןיב ךיא --- ךיא ןוא .טנייוו יִז
 ,טיוט ןופ ווירב סָאד ףוס ןזיב ןעייל ךיא
 ,טײרּפשעגסױא רעדיװ טָא ,טכַאמרַאפ סע ךיא בָאה טָא

 ןריולרַאפ ואוו ַאמָאק ַא טינ ךיז טנה יצ ,קוק ןוא
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 ,ןריובעג זדנוא רעטומ ןייא טָאה ןבָאה ןוא
 ;טדײשעגּפָא ץעמע טָאה ענעגייא ןופ ךימ רָאנ
 --- טייגרעד רערט ַא גיוא ןיימ וצ ןענַאװ זיב :עז ןוא
 .ןרָאװעג ןיוש טרעווילגרַאפ געוו ןיא יז זיא

 ןגָארט ןעמונעג דיײלק טבעיינ ַא טָאה יז .,טנייוו יז
 ,ןגָאלק ריא ןוא רעיורט ריא זיתצ רעקרַאטש רָאנ

 ,דיילק םעד ןָא ךיז טסעגרַאפ ,ליד ןפיוא ךיז טצעז יז

 ,ןגָאט וצ ןָא ןיוש טבייה טָא ,טדניװשרַאפ טכַאנ יד

 ,טיירדרַאפ טיוט ןופ "תיט , רעד זיא קיצנוק יו ,טסעז וד ---

 רעקיטלַאטשעג-ייווצ א ןיב ךיא

 ,רעטרעקרַאפ ַא ןופצ רעקיטלַאטשעגײװצ ַא ןיב ךיא
 ,געט ןוא גָאט ןופ רענעברפצדרַאפ-ףיט ַא ןיב ךיא
 געו רעד זיא סע םורק יו טעז רענייק ןוא
 .רעטרעוו עטגָאזרעד-טינ עניימ ןופ ,טירט עניימ ןופ

 ,רעטרעלקעגסיוא ןַא רימ ןיא זיא רעטייוצ רעד : סייוו ךיא
 :געיעג ןיא ךיז ןילַא רימ ךָאנ טגָאי סָאװ ,טנוה ַא
 ,געמרַאפ רעקיצנייא ןיימ זיא רע :טּפָא ךיז טכוד רימ
 .רעטרעשַאב ןיימ ,רעריפ ןיימ ,רַאהד ןיימ זיא רע

 ,טינ יו ייס ןעעז ןשטנעמ יד  ,ױזַא ןייז לָאז

 ,טירט עמורק ֹוצ טניואוועגוצ ןיוש ךיז בָאה ךיא ןוא

 :ןבעל ױזַא רעטייוו רעטניואוועגוצ ַא ךיא לעוװו

 טיה סָאװ ,טָאג זַא ,ךָאד ךיא ביילג ןביילג רָאנ
 טימעג ןכעלטעג ןייז ךיוא טעװ ,געוו סקידצ םעד
 .ןבעגרַאפ --- ןוא ,עשר םעד ,רימ ןופ ןרעקּפָא טינ

 גנואעז ַא

 : גנואעז ַא עז ךיא טכַאנ רעד ןיִא
 רעיומ רעביא ןוא סָאג רעביא
 ןגָאװ-רעייפ ןסייוו ַא ןיא
 ,רעירט ןופ טָאג רעד רימ וצ טגצי



 ,סנּפָאקוצ רימ ךיז קעװַא טלעטש
 ;ןדנוצעג טכיל ַא טנַאה ןיא טלַאה
 קיבייא ןוא טנייהד ןופ ייז : ךימ טשטנעב
 .ןדנופצוושרַאֿפ טײקכעלגנַאגרַאפ ןיא

 ,ןריולרַאפ טייקנלַאפעג ןיפצ
 : ןזָאלרַאפ גנורעדינרעד ןיא
 ,ןעמערב ענייד ןָא ריר ךיא טָא
 .ןסָאלשעגוצ ןרעוו ייז ןוא

 ,רעקידנפָאלש ַא גיל ךיא יו
 ןג:רט ךימ טנעה יד ףיוא רע טמענ

 ןטקעדעגוצ ַא ּפָאק ןרעביא
 ,ןגָאװ ןקידרעייפ ןייז וצ

 טכיל עלַא ןעגנַאגעגסױא

 ךרוד ךיז טקוק ןביוש יד ךרוו
 ,טכיזעג סנטרעטלערַאֿפ ַא
 םוא סע טצנַאט ןטָאש ַא יו
 ,טכיל עקידנעקנַאצ יד טימ

 .יורג ןענייז ןוא רָאה עדנַאלב
 ,ןייש עטלַאק ןגיוא יד ןיא
 --- טסערּפעגניײא ןּפיל יד ןוא

 ?ןייז ךיא ןיילַא ןעד סע .לפמוז

 ,ריד ףיוא טרַאװ ךיתצ טכענ ןוא געט

 !ןייז עדנע ןַא ןעוו ךָאד ףרַאד
 ----- סיוא ןעייג ייז טכיל יד ,עז
 .ןיירַא ,רעטרעטלערַאפ ,םוק

 ךרוד ךיז טקוק ןביוש יד ךרוד
 ,טכיזעג סמענעברָאטשעג ַא
 ,טכיל עלַא ןעגנַאגעגסיוא
 ,טכיל עקידנעקנַאצ עלַא
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 ר ע ט ע ּפ ש

 ,זדלַאה ןענַאװש ַא יו ןיד ןוא גנַאל עזַאװ ַא

 -- ;רעטע"לב עטרַאדעצ-בלַאהד עזַאװ רעד ןיא ןוא |
 גָאז ךיא ,רימ ךיז טכוד ,גנולצולּפ ןוא ,םעד ףיוא קוק ךיא
 ,רעטעּפש ,רעטעּפש :ןעמעוװ וצ ןיילַא קידנסיו טינ

 ,םיוק ךיז טגיוו רעייפ סָאד ,ליטש זיא בוטש ןיא
 ,רעטעלב ןוא זעל ,ןריּפַאּפ ענעבירשרַאפ זעל ךיא
 גָאז ךיא ,רימ ךיז טכוד רעדיוו ןוא ,טכַאמרַאפ ליומ ןיימ
 ,רעטעּפש ,רעטעּפש :ןעמעוװ וצ ןײלַא קידנסיוו טינ

 ,בורג ַא טבָארג ןעמ :לָאמַאטימ ךיתצ+ רעהרעד
 :רעטערב טלגענעגוצ ןרעוו רעמַאה ַא טימ ןוא
 ,טכיל טימ טלעטשעגמורַא דרע רעד ףיוא ןיוש גיל ךיתצ
 ,רעטעּפש ,רעטעּפש :ןטעב ןוא ץלַא ןטעב ןּפיל עניימ ןוא

 ד נ ַאר םייב

 ,ןרעייפ ענעברָאטשעג ןפא דניצ ךיא
 ; רַאנ רעדנברַאטש רעקיטומ --- ךיא
 ןרעייא ןוא םעניימ ךרוד רעיורט ךרוד
 ,רַאפעג ןופ דנַאר םוצ וצ םוק ךיא

 רענעגנַאגרַאפ רעד גָאט רעד ןוא ,םוק ךיא
 ,ּפָאק ןיימ ףיוא טולב יװ ךיז ןָא טדניצ
 ,רענעגנַאהרַאפ רעד לעז ןיימ ּפָא טקעד רע
 ,ּפבזרַא גנַאהרָאפ םעד רעדיוו טזָאל

 רעטרעטייוורעד ַא ,טרַאװ ךיא ןוא ייטש ךיא
 טיוט רעד ןעוו ,ךייתצ ןופ ןוא ךיז ןופ
 רעטרעטיילעג ַא ךיא יו רעיורט ךרוד
 ,טיירג ייז :ןכייצ ַא ןבעג טעוו

 ,ןרעדנוזַאב שמעד טיוט ןיימ ןיפצ ביולג ךיא

 -- רַאפעג ןופ דנַאר םעד טינ דיימ ךיא

 ןרעדנואווַאב רעטנעענ טינ ריא טמוק סָאװ

 ?רַאנ ןדנברַאטש םענופ טומ םעד



 םידעפ יד ןסירעצ

 ,ףיונוצ ןדניב סָאװ ,םידעפ יד ןסירע צ
 ,ףיוה םענעגייא ןופ ןענייז רימ ןפָאלעצ
 --- רעמ טינ ןענעק רימ ןעמוקכיזנעמַאזוצ
 | ? רעהַא וטסמוק סָאװ

 - ,לעווש ןופ ןבירטעג ןטייווצ םכעד רענייא טתאה
 ,לעז ןיא ןטייווצ םעד גנוטכַארַאפ טימ טקוקעג
 -- רעמ ךָאנ ןברָאדרַאפ זדנוא טָאה טײקמַאזנייא יד
 ? רעהַא וטסמוק סמוו

 --- טגָאזעגוצ זדנוא ןזיילסיותג טָאהד סָאװ ,רעד ןוא
 ;טגָאט רע ואוו סייוו רעוו ,טקיטכענ רע ואוו סייוו רעוו
 -- רעמ ךָאנ טרעטייוורעד ,ןסעגרַאפ ץלַא טרעו רע
 : ,רעהַא טינ טמוק רע

 ריד ןופ ןייז סע טעװ סָאװ

 ? רעניימ וד קילגמופצ רעקיביײא ,ריד ןופ ןייז סע טעװ סָא!) . . ,
 ?ןגיל וטסעװ דרע רעד ףיוא יילב ַא יװ ױזַא ןענַאװ זיב
 ףכוז וטסעװ ור ךיז רעיורט ןזָאלניז ןיא ןענַאװ זיב
 ? ןגיוורַאפ וטסעװ שינרעטצניפ ןיא ןבע"ל ןקיגָאט ןייד

 ,טרעטנעענרעד םענייק וצ ךָאנ גָאט ןקיטנייה זיב ךיד טָאה רע---רעיורט ןייד

 ;ןבייהדרעד טינ רימ וצ ,טרעטייוורעד טינ---ךיז ןופ ,טרעטנעענרעד םענייק וצ

 ,ןדנילב ַא ןופ גיוא סָאד זיא גיוא ןייד ןוא ,ךיז רעביא טסכַאװ וד

 ןביוט ַא ןופ -- רעהעג ןייד ,ןעמוטש ַא ןופ --- ךיז רעביא יירשעג ןייד

 ןטָאש ַא וצ טינ ביוא ןבעל ןייד ןכילגעג זיא סָאװ וצ
 ,ןגיוצעגסיוא טייו רעד ןיא טכַאנרַאפ ןופ טכיל םעניא טרעוו סָאװ
 ,טשינרָאג טימ טשינרָאג םביא ןופ טרעו סע זיב סיורג ױזַא ,טייוו ױזַא
 ןגיוא ענייד ןעז וצ ןלעפרַאפ טייגרַאפ סָאװ טכיל סָאד וליפא

 ,ןעמונרַאפ ןצנַאגניא ןטָאש ןייד ןופ גנעל יד טָאהד טכַאנ יד
 -- +ןרָאלרַאפ סעיניל ,ןצענערג טָאה ןבעל ןייד
 .ןכוז ןצענערג ענייד ,דנילב זיא סָאװ ,גיוא ןַא טימ ייג טציא
 !ןרָאי ענעריױלרַאפ ןוא געט ענייד ,םוטש זיא סָאװ ,גנוצ ַא טימ ףור ייג
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  עטרעקעגמוא קירוצ סָאד טעװ יצ ? ןפור סָאד זיא סָאװ וצ ןוא
 ?ןגרָאמ ןברַאטשּפָא טעװ סָאװ ,גתאט ןייד רערעמ ןקיטכילַאב
 ןשטנופ-תו ענענופעג ענייד ןופ ןײשּפָא ןיא וטסעוװ יצ
 !ןגרָאז עקיכָאװ ענייד רעמ טייקיברַאפ טימ ןלַארטשַאב

 ןעמַאנ רענעריולרַאפ רעזדנוא

 ---עטייוו ןוא עדמערפ רימ---ןשטנע{)
 ; טנעָאנ רימ קי"לגמות- ןיא ןרעוו
 ןעמָאנ רענעריולרַאפ רעזדנוא
 ,טנתאמרעד קילגמוא ןיא רָאנ טרעוו

 ןגעוו רעקילדנעצ זדנוא ןריפ
 ,געוו ןקיצנייא-ןייא וצ זיב
 ןפיש רעקילדנעצ זדנוא ןריפ
 .גערב ןקיצנייא-ןייא םוצ זיב

 לעטשּפָא ןקיצנייא םעד ייב טרָאד
 ,טיה רע ןוא טנייפ רעד ןיוש טרַאװ
 ,סנכייצ ענעגרָאברַאפ טנכייצ
 ,טירט יד זדנותצ טלייצ ןוא טנכער

 ןרעטש ןטרעטייוורעד םוצ זיב
 --לבייה ַא ךיז גיוא רעזדנוא טוט
 ןרעטש רעדנטיילגַאב רעזדנוא
 ,ביוטש ןיא ךיותצ זדנוא טימ ןיוש טגיל

 לגיופ רעדנקוצרַאפ ַא יו
 ּפָארַא ןוא ףיורַא טרעטַאלפ
 ,ןעמָאנ רענעברָאטשעג רעזדנוא
 ,פאק רעזדנוא םורַא ךיז טיירד

 טלעוװ רעד ןופ ףוס רעד

 ,טלעוו רעד ןופ ףוס רעד זיא זיוה ןיימ ןופ לעווש רעד ייג

 ,טיוט ךיא ןיב "לעװש רעד ןופ ּפָא ךיא טערט

 ,טייגרַאפ סָאװ ןוז יד ןוא וד ױזַא ,ךיא ױזַא

 ,טייגרַאפ ןותצ ביוש ַא ןיא ןייש ַא טוט



 ,טלעו יד ןדנוצעגנָא טתאג ןופ רעייפ ַא טָאה
 ,זיוה ןיימ ןרעוו ןעק רָאנ טנערברַאפ טינ
 טנעװ ריפ עיירטעג עניימ ןיא ןסָאלשרַאפ ?לייוו

 .סױרַא טינ ריט ןיימ ןופ רעמ ךיא ייג

 ,םורַא ןוא םורַא ןליונק ךיז רעייפ סָאד טוט
 + ןײרַא ןענַאװ ןופ טינ טָאה סע רָאנ
 שבונצ ךיא יג ןײלַא ןרעדנַא םוצ לקניוו ןייא ןופ

 .ףייש רעקימַאלּפ טימ רעטלַארטשַאב ַא

 רעה-ןיה ןייגמוא סָאד רימ טרעוו קיליײװגנַאל זַא ןוא
 -- ןייש רעקימַאלפ ןופ טייקטיור יד ןוא
 ,ּפָארַא ןביוא ןופ ךיא גנעהרַאפ רעטצנעפ עלַא
 .ןייא ךיא ףָאלש ץרַאה ןקיאור ַא טימ

 ,סיוא ןיוש : ךיתצ עזרעד ,ףיוא ףָאלש ןופ ךיז ּפַאכ ךיא זַא |
 ,טנערברַאפ רעדנעל ןוא ןשטנעמ עלַא
 רימ טימ --- ןבילברַאפ ןיב ךיא רעקיצנייפצ ןוא ןייא
 .טנעוו ריפ עיירטעג עטוג עניימ

 ריט יד ,רעטצנעפ עלַא טיירב ןַאד ןפעעצ ךיא
 :קעװַא ךיז טלעוו רעד ףיוא זת:"? ךיא ןוא
 טקעדרַאפ שַא-יורג רענעזָאלבעגרעדנַאנופ ןייא
 .קע זיב קע ןופ רעדנעל עלַא

 ,םוא ךיתצ ייג סָאװ וצ טינ סייוו ךיא ןוא םוא ךיא יג

 טנעה ענעגייא יד טימ םענ ךיא זיב

 יײלַ רעטנוא דניצ ןוא קנופ ַא רעטנותצ גייל ןוא

 .טנעוו ריפ עיירטעג עטוג עניימ

 ,טנַאװ ַא ךָאנ טנַאװ ַא ןלַאפ סע יװ קוק ןוא ייטש

 ;ןייש עקיצנייא יד ךיז טשעלרַאפ סע
 ץלַא ןופ רעטזיילרעד ַא ,ץלָא ןופ רעטײרפַאב ַא
 ןייא ךיא ףתאלש דרע רעקישַא רעד ףיוא

 ןיה ַא טינ

 ,געלשעג םוצ ,גירק םוצ טינ
 ,געיעג-ךשטנעמ םוצ טינ
 ,געוו ןיימ טריפ ןיהַא טינ
 ,געוו ןיימ טריפ ןיהַא טינ



 ,טײלגַאב טינ טיײּפמָארט טימ
 ,טייזדרעליטש ,טייז ַא ןָא
 ,טיוט שבוצ ךימ געוו ןיימ טריפ
 ,טיוט םענעגייא ןיימ וצ

 | ,ּפָארַא גרַאב ,ףױרַא גרַאב
 -- יַּפא ףךיז לעטש ,דימ ךיפתצ רעוו
 ,ּפָאק ןיימ רעטנורַא ט"לַאפ
 ,ּפָאק ןיימ רעטנורַא טלַאפ

 ,בייה ַא ךיז ּפָאק ןיימ טוט
 בױטש ןופ רעטצניפ :ךיא עז
 ,ביור ןייז רעגירק רעד טריפ
 ,ביור ןייז רעגירק רעד טריפ

 ןַאמ ןייא יוװ ײמרַא ןַא

 ןַאּפשעג ןיא דרעפ יד ןוא

 ןַאּפשעג ןיא סנייא ךָאנ סנייא

  .ַאּפשעג ןיא סנייפצ ךָאנ סנייא

 דרעווש יד טרעוו לָאמַאטימ

 / ךרעפ סָאד ןוא ןַאמ רעד ןוא
 ,דרע רעד טימ טשימעגסיוא
 .דרע רעקיבוטש רעד טימ

 טנַאה ןיימ טימ ךַאמ ַא וט'כ
 : דנַאל ןקיטולב םעד ףיוא
 דנַאש ןיימ טינ ,םֹור ןיימ טינ ---
 ,דנַאש ןיימ טינ ,טםור ןיימ טינ

 קעװַא ךימ זָאל ךיא ןופ+
 געוו ןקיטייז ןטימ
 ,געט יד ןדנערַאפ וצ
 ,געט עמַאזנייא עניימ

 ץ ע ג רע

 ;ןלױק ןוא ןעננַאק ,ןסקיב טימ ןדָאלעג ןגעו}
 :ןעייר ןיא ןרישרַאמ עטביוטשרַאפ ןגיוא טימ ןשטנעמ
 ,ןלעפַאב ןייק טרעה ןעמ ,ןעגנַאזעג ןוא קיזומ יד ליטש
 .ןןעיירשעג עטקיטשרַאפ ץעגרע ענעגרָאברַאפ עטייוו רָאנ
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 ןענייז ייז רעריפ עלַא + סיוארָאפ רעריפ ןייק טיג טעז ןעמ
 .ןעײשנַארט עפיט יד ןופ טכַאלש ןיא ןעגנַאגעג ןריולרַאפ
 ,ןגױא עדנעלמערד יִד ןיִפצ טכַאנ רערעטצניפ רעד ןופ טריפעג
 ,ןעײמרַא עטביױוטשרַאפ יד ןיילַא ץעגרע ןיא ןרישרַאמ

 ןשטנעמ יד יו דרעפ יד ,?לעטשּפָא ןַא ןָא סיוא ;דעש ןוא ןייא העש
 ,ןעייווצ רַאפ אשמ יד ןפעלש ייז ,עדימ ,עקידלודעג
 .ןרערט טימ ןפָאלרַאפ ןפָא-בלַאה ןגיוא עקיצנַאלג יד
 .ןעײמרַא עמוטש יד ןעייג סע ואוו ןיהַא ןעייג ייז

 ןגעקטנַא טמוק גָאט רעד ,רעלעה ןוא רערעלק ץלַא טרעװ טכַאנ יד
 .ןעיירשעג עטקיטשרַאפ עטייוו יד ןרעו רעטנעענ ץלַא
 ,ןזיװַאב עבלַאה ןייק ךהצנ ןוז יד חרזמ ןיפצ ךיז טָאהד סע
 .ןעײמרַא עמוטש יד ןטָאשרַאפ רעבירג ןיא ןגיל ןיוש

 רעייפ ןוא טולב ןוא טיוט

 רעטגַאװעג-טינ ַא ,זיוה ןיימ םורַא רענערױלרַאפ ַא

 | | ; םוא ךיז טסיירד

 ריט ַא סױרַא ךערב ,ןביוש יד סױרַא ץעז

 .,םוק --- ןוא

 טניו ןפיוא רעטרעוו !עקידנעלמַאטש ענייד
 ,ביירטעצ
 לגענ עטפרַאשעגנָא ענייד טימ ןייא ךיז דיינש
 ,ביײײל ןיימ ןיא

 ּפמעט ןענייז לגענ ענייד ביוא סױרַא דרעוװש יד יצ

 | --- { דיינש --- ןוא
 קילגמוא ןטצעל ןזיב .רעייפ ןוא טולב ןותצ טיוט

 ,דייל

 בורג רעפיט ַא ייברַאפ

 ןעגנַאגעג ךיא ןיב בורג רעפיט ַא ייברַאֿפ
  ;ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא ,טלעטשעגּפָא ךיז
 ,טנורגּפָא ןפיט ןיא ןעזרעד ךיא בזה טנעה ייווצ
 ,ּפָארַא ךיז ןזָאל ייז ,ךיז ןבייה ייז
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 ,רעטניה ףיוא גנורּפש .ַא וט ןוא ךיז ךיפצ+ קערשרעד
 ;ייװצ ןעגנַאלש עסייוו יו ,רימ ךָאנ טנעה יד
 ,רעלענש ץלַא ףיול ךיא סָאװ ןוא ,ייז ןופ ףיול ךיא
 .ייז וצ ךיז רערעמ ךָאנ ךיא רעטנעענרעד

 .ןעגנַאפעג ךימ ןבָאה ייז ןוא --- עגד ַא
 ,בורג ןיא טּפעלשעגנײרַא ,טּפַאכעגמורַא
 --- ןעגנַאלש ןייק ,טנעה ןייק ָאטיג :עז גנולצולּפ ןוא
 ,בוטש ַא ןופ קענַאו ַא ,בוטש ַא ,סָאג ַא

 ךעל רע דנואוו

 ןשטנעמ עטנַאקַאבמוֿפנ טימ לופ זיא בוטש ןיימ
 ,טכיל ןכעלרעביוצ ןיא טקנוטעגנייא ןוא
 ,ןטייווצ םעד טפור ןעמ יװ טינ טסייוו רענייק ןוא
 ,טכיזעג סנרעדעי זיא קידוועמעש ןוא

 ןציז ןוא שיט םייב ךיז עלַא ןצעזעצ

 ; ןייו ןקידנלַארטש םבוצ ךיז ןעמענ ןותִ
 ,רענייק טינ טקרעמַאב ,זיוה ןופ סָאבעלַאב םעד ,ךימ ןוא
 ,ןירַא בוטש ןיא ןיב ךיא דמערפ ןוא ליטש יוװ

 ,טינ ךיוא ךימ טקרעמַאב ,יורפ ןיימ ךָאנרעד ןָא טמוק
 ,טייו ךיוא רימ ןופ יז זיא טסעג עלַא יו
 ,רעדמערפ ַא ןייז וצ טוג סעּפע טרעוו רימ ןופצ
 .טייז רעד ןופ ןקוק וצ זיוהד ןיא ךיז ייב

 -- ןעקנורטעגסיוא טרעוו ןייוו רעד זייווכעלסיב ןוא
 ,ןייא ןפָאלש ןוא ךיז עלַא ןגיילעצ
 ,ן"לוטש ןוא קנעב ,ןטעב עלַא ןעמענרַאפ
 ,ןייז וצ קידעכַאװ רָאנ גט זיב --- רימ ןוא

 : רימ טכַארט ןוא קעװַא דרע רעד ףיות+ ךימ גייל ךיא
 ןייז ךָאנ טעוו ןגרָאמ רעד ךעלרעדנואוו יו ---
 ןפרָאװרַאפ ּפָאק םעד לעוװש רעטרַאה רעד ףיוא ןוא
 | ,ןייא ךיא ףָאלש קיאור רעקידנטרַאװ ַא



 ףיש ענעקנוזעג יד

 :דליב ַא ,גנוטייצ ןיתצ גנובײרשַאב ַא עז ךיֹא
 -- ףיש ענעקנוזעג יד
 סעגרַאפ ,גנוטייצ יד ּפָא טייז ַא ןָא גייל ךיא
 .ףיש ענעקנוזעג יד

 ןעו טינ ןעוו ּפָאק ןיא רימ ץילב ַא טיג גתאט ןופ למוט ןיא

 --- ,ףיש ענעקנוזעג יד
 רימ וצ טנורגּפָא םענופ טקיש ייז --- ןלַאנגיס ךיא רעהרעד
 ,ףיש ענעקנוזעג יד

 זיוה ןיימ ןעלקַאװ ךיז טמענ ,ףָאלש ךיא ןעוו ,טכַאנרעדנטימ ןיא
 ,ףיש עדנעקניז ַא יו
 דרע רעד ףיוא זיוה ַא ןרעו ןעק יו :ףָאלש ןכרוד יירש ךיא
 | -- ?ףיש עדנעקניז ַא יו

 טברַאטש סףאוו ,םענייפצ ןופ תולוק יד ןרעהדרעד טעװ רע רָאנ

 ?ףיש רעדנעקניז ַא ףיוא
 טברַאטש סומוװ ,רענייא רעד ןיב ךיא זַא ,טינ ביילג ןײלַא ךיא ןעוו

 ,ףיש רעדנעקניז ַא ףיוא

 טפור ךימ ,טנורג"םי ןופ ןלַאנגיס ךיא רעהרעד גנולצולּפ ןוא
 ;ףיש ענעקנוזעג יד
 ---זיוה ןיימ ןוא םי ַא זיא דרע יד : ןיוש סייוו ךיא ,ןעיירש וצ ףיוא רעה ךיא

 .ףיש ענעקנוזעג ַא

 ע דא לַא ב

 ,רעדנַאנופ ךיז טלַאּפש שינרעטצניפ 'ד
 ,ףיוא ךיז רבק ַא טנפע סע
 רבק םענופ סױרַא ךיז טבייה סע
 ,ףוג רעזָאלדילג רעקיצנייא ןַא

 ןלייה ענעבָארגעג עפיט ךרוד
 ,ףוג רעד ןרַאש ,ךיז ןעיירד טמענ
 ןטייווצ םבוצ םיוב ןייא ןופ רעדלעוו ךרוד
 .ףױרַא ןוא ּפתארַא ךיז טגיוו רע
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 --- סוניקוא םוצ טמוק רע ןענַאװ זיב
 ;קעד םוצ רעסַאװ ןיא ךיז טפרַאװ רע
 סוניקוא רעד סיוא םיא טייּפש ךיילג רָאנ
 .גערב ןקידמַאז ןפיופ-+ קירוצ

 ,רעדנַאנופ ךיז טלַאּפש שינרעטצניפ יד
 ,ףױא ךיז רבק ַא טנפע סע
 רבק םענופ סױרַא ךיז טבייה סע
 ,ףוג ןקיצנייא םענופ ּפָאק רעד

 ,רעדלעפ עטרעקַאעצ-רעװלוּפ ךרוד
 ,זיוה ַא ןופ רוּפש ןייק ןָא טעטש ךרוד

 ןעלקייק ךיז טמענ ליונק ַא יװ ּפָאק רעד
 ,סיוארָאפ רעטייוו ןוא רעטייוו ץלַא

 סוניקוא םוצ טמוק רע ןענַאװ זיב
 ,קעד םוצ רעסַאװ ןיא ךיז טפרַאװ ןוא
 סוניקוא רעד סױרַא טייּפש םיא ךיוא
 ,גערב ןקידמַאז ןפיוא קירוצ

 ,רעדנַאנופ ךיז טלַאּפש שינרעטצניפ יד

 ,ףיוא ךיז רבק ַא טנפע סע

 רבק םענופ סױרַא ןקעטש סע

 .ףוג םענופ סיפ יד ןוא טנעה יד

 ,עטניּפשרַאפ ןטָארד טימ ןגעוו ךרוד

 ,ייגש ןקיזייא ןוא רענייטש ךרוד

 עטיירּפשעגרעדנַאנופ רעגניפ טימ

 .ייווצ וצ ןעזיױּפ ןוא ןכירק יז

 סוניקופתצ םוצ וצ ךיותצ ןעמוק ייז
 ;קעד טבוצ רעסַאװ ןיא ןעקניז ןוא
 סוניקוא רעד סױרַא טייּפש ייז ךיוא
 .גערב ןקידמַאז ןפיוא קירוצ

 ןבעל םענופ רַאה רעד ךָאנ ףרַאד טציא
 ,געוו ןקיבלעז םעד ןייגכרוד ךיוא
 קיביײא ףיוא ןכַאװַאב ןעמוק ןוא
 .גערב ןקידמַאז ןפיוא ףוג םעד



 קיבייא

 ,ןסָאגעצ רימ ןצרַאה ןיא ךיז טָאה דיירפ ַא
 ,ןגױא-ןטנאטסערַא עטנייוועגסיוא יד קידנעעזרעד

 ןענַאטשעג טנַאװ ַא ייב ןיב ךיא סָאװ ,רעמ ךָאנ דיירפ ַא
 ;ןגײלוצקעװַא ּפָאק םעד ואווַא טַאהדעג טינ ןוא
 ,ןעמעש ןעמונעג דיירפ ןיימ רַאפ ךיז ךיא בָאה ךָאנרעד
 --- ןענַאּפש ןזָאל ךיז ואוו ץעגרע ןיא טלפצוועג

 -- ןזעועג ליד רעד זיא ןשטנעמ טימ טגיילעגסיוא רָאנ
 ;ןענַאטשעג ןיב ךיא ואוו ןבילבעג ןייטש ןיוש ךיא ןיב
 ןבעגעג יירד ַא טנַאװ רעד וצ םינּפ ןיימ בָאה ךיא
 :טגָאזעג ךיז וצ בָאה ןוא
 -- ןבעל ןיימ זיא םאזנייא ,ךיא ןיב םַאזנייא ---
 ,קיבייתצ

 ,םַאזגנַאל ןוא ליטש ןעגנַאגעג ךיז זיא טייצ יד

 -- .ןפָאלשעגנייא ןענייז עדימ ,עקנַארק עלַא ןוא
 ןרָאװעג רימ ןיא טימעג ןיימ רעטכייל זיא
 : ןפָאה וצ ןצעמע ףיוא סָאװ סעּפע ןופ יירפ ןופצ
 ,םינּפ ןיימ ןָאטעג יירד ַא קירוצ בָאה ךיא
 --- ןגיל ןוא ןעמעטָא עלַא יו טקוקעג
 ןלַאפַאב טנעה עטלַאק טימ ףפגלש רעד רימ זיא
 .,ןגיוו ,ןגיוו ןעמונעג ךימ ןטייז עלַא ןיא
 ןייא םיא קירוצ גייב ןוא ּפָאק םעד ףיוא ךיא בייה טָא
 .  +םולח ןיא יװ למרומ ןוא
 -- ןבעל ןיימ זיא םַאזנייא ,ךיא ןיב םַאזנייא
 ,קיביײא

 עגר עדעי ןוא ,קידנעייטש טלמערדעג בָאה ךיפצ
 ; ןגיוא יד רַאפ ןסירעג ךימ ץעמע טָאה
 ,ןרָאװעג ּפָאק ןיימ ךָאנ רעסערג ןופז רימ ףיוא סיורג זיא
 ןגױצעגנָא ןפיילש יד ףייטש ךעלקירטש יו
 גנולצולּפ ןבעגעג סיר ַא ךיז לקניוו ןופ בָאהד ךיא
 ןענַאּפש ןעמונעג טנעה ןוא ּפעק רעביא ןוא
 : ןרָאװעג רָאלק טשרע רימ זיא ּפעק ףיוא קידנטערט ןוא
 .ןענַאטשעג ןיב ךיא ואוו ,רעדיוו ןלעטש ךיז זומ ךיא
 ןבעגעג קירוצ יירד ַא ךיז ?לקניוו םוצ בָאה ךיא
 : טגנזעג ןייצ יד ךרוד ןוא
 -- ןבעל ןיימ זיפצ םַאזנייא ,ךיפצ ןיב םַאזנייא ---
 ,קיביײא



 :רעלעה ןרעוו ,ןעיורג ןעמונעג ךיז טָאה גאט רעד
 :רעדנואוו ַא עז ךיא ,ּפָאק םעד בייהד ַא ביג ךיא
 ןענַאטשעגפיוא ןיוש ףָאלש ןופ גנַאל עלַא ןענייז סע
 .רעדנוזַאב טזָאלעג ןיילַא ךימ ןוא ,קעוװַא
 ,רעטיור ץלַא ךיז ןדניצ ןלַארטש-חרזמ יד
 ; ןגעקטנַא טייז-ברעמ יד זיא רעכיילב רפמאנ
 -- ךיז קעװַא גייל ךיא ,רָאלק רימ ץלַא טרעוװו לָאמַאטימ ןוא
 --- ןגעלעג רעהַא זיב ןיב ךיא יו ױזַא ,ּפָארַא ּפָאק רעד
 ןּפיל עקידנברַאטש טימ ,רעטקיטכיללעגכרוד ַא
 : ךיא גָאז םעטָא ןטצעל םייב
 --- ןבעל ןיימ זיא םַאזנייא ,ךיא ןיב םַאזנייא ---
 ,קיבייתצ

 ןגיובנגע ר

 --- ןגיובנגער ַא ףיוא טייג רימ רעביא
 ; דנַאל ןמייהעג ןיימ וצ טריפ ספצוו ,ךייט רעד
 ,ןגױצעגנָא ןיוש ךיא בָאה ףיש ןיימ ףיוא ןעלגעז יד
 ,טנַאה ןיא עקיברַאפנביז סעלסעוו בָאה

 ,ןגיוא עניימ ךרוד ךרוד-טלַארטש ןיהַא געוו רעד
 ;טנַאה ןיימ ןופ םערָא רעד זיא קיגױב ןוא
 ,ןגיובנגער רעד טייגרַאפ סע רעדייא ךָאנ
 .דנַאל ןיימ ןופ ןגערב יד וצ ךיא ךיירגרעד

 ,ןגיובנגער רעד גנַאל ןיוש זיא ןעגנַאגרַאפ
 ,טנַאה ןיימ ןופ סעלסעוו יד קעװַא ףרַאװ ךיא

 ןגיוא יד ןיא ןברַאפ עטיוט ןביז טימ

 ,דנַאל ןגייא ןיימ ןיא ךיפתצ גיל ןעגנַאפעג







 דנַאל סמענייק ןיא

 יירשעג ןקיסַאג םעד ןופ
 ,דנַאל סמענייק ןיא רימ טימ םוק
 ייוצ רַאפ טנעָאנ ,םענייא רַאפ טייוו
 - ,דנַאל סמענייק וצ געוו רעד זיא

 זיוה ןקיטעמוא ןייד ןופ
 ,טנַאה ןייד רימ וצ סיות+ וטסקערטש
 | ,סױרַא גָאז ךיא טרָאװ ַאזַא
 .דנַאל סמענייק ןופ טרָאװ ַאזַא

 ,טייגרַאפ קי"לבנגיוא ןַא יו
 דנַאנַאכָאנ ןדניווש ןעמענ
 טיירב ןוא רעל .,ןסַאג ,רעזייה
 .דנַאל סמענייק ךיז זדנוא רַאפ טײרּפש

 ,דיירפ ךָאנ ענעמוקעג ,רימ
 - ,דנַאטשרַאפ םענערָאלרַאפ ןיא

 טיירגעג ץלַא וצ רימ ןעייג
 ,דנַאל סמענייק ןיא טננגרט ךָאנ טָארט

 העש עטוג יד טמוק סע זיב
 .דנַאר ןטצעל םוצ וצ זדנוא טריפ
 ?םנטשינ זיא .רעקקירוצ ןייק
 ,דנַאל סמענייק ןופ סיירג רעד ףיוא

 רימ ןענייז ןשטנעמ ןשיווצ
 ,טנַאקַאב-דמערפ עלַא יו ךיילג
 ריר רעדעי ןוא טרָאװ סעדעי
 .דנַאל סמענייק ןיא יו טשינ רָאג

 ,זױה ַא ךיז רַאפ טָאה רעדעי
 ,טנַאװ ַא ךיז רַאפ טָאה רעדעי
 = סיופצ"גָאט ןייפצ-גָאט רימ ןבעל

 .דנַאל סמענייק ןיא יו טשינרָאג

 גנָאל ןיוש זַא ,טשינ טסייוו רענייק
 ,דנַאנייב טגיוורַאפ רימ ןּפָאלש
 גנַאזעג-טיוט םעד קידנעגניז
 ,דנַאל סמענייק ןופ סיירג רעד ףיוא
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 ךיירפ ןייד ןופ גנַאלקּפָא ןַא

 רעטרעוו עטגָאזרעד טשינ ענייד ןופ ךיוהד םעד טימ
 ;דייר עניימ ןופ לעז יד טקעוװעגפיוא וטסָאה

 ,ירעטרעשַאב ןייד ןרעוו טינ ןָאק ןוא ,ןיב ךיא טשינ

 ,דיירפ ןייד ןופ גנַאלקּפ רעד רָאנ ןיב ךיא

 ,ןעמוקעג ריד וצ זיוה ןיא קילעפוצ ןיב ךיא
 ;קעװַא ריד ןופ קילעפוצ לעװ ךיא

 ןעמונרַאפ לוק ַא ךיא בָאה שינעמייהעג ןופ
 .קעוַא טספרַאד וד ןיהואוו ,ןיהדַא ייג ---

 ןגערפ טשינ ךַאז ןייק וס ךיא ןוא ךיא ייג

 ,טנַאה ןייד ןופ רירנָא םעד ךיז טימ גָארט
 ןגעקטנַא ייג ךיפצ טימעג ןקיפצור ַא טימ
 ,דנַאל סמענייק וצ טריפ סָאװ ,געוו ןדעי

 טולב לרינש ַא

 ,טײקמַאזכַאװ ןיא ןעייגרַאפ ן'הע)
 ;ןילַא ךיא ןיב טײקמַאזכַאװ
 ,טייקידלודעג טימ טרַאװ ןוא ךיא ץיז
 ,ןיגַאב וצ דרָאמ ַא ךיז טיירג

 ,ןקיפרַאשייװצ רעסעמ ןייק טימ טשינ
 :ליק טימ יצ ,טפיג טימ טשינ ךיוא
 ענעסירעצ רָאנ רָאּפ ַא ןבליז
 ,ליומ ןטרעווילגרַאפ ַא ןופ

 ,רעטּפשמרַאפ רעד ּפָאק רעד --- רע טגיל
 ,ףָאלש ןקיאור ןיא טמולח
 ךיז טרעטנעענרעד סע לענש יו טשינ טעז
 .ףוס רעטעסרַאװרעד טשינ ןייז

 ?ןטּפשמרַאפ ןופ דלוש יד זיא סָאװ
 .ָאטשינ זיא דלוש ןייק .טשינרפמזג

 ענעגנַאגרַאפ ןרָאי ךָאנ ןרָאי
 ?"דעש ערעטצניפ יד ןעגנערב



 ? טנערבעגּפָא רימ ןפיל יד רעוו טָאה
 ? טומ ןיימ ןריולרַאפ ךיא בָאה
 רעטרעווילגרַאפ רעד ליומ ןיימ .טשינרָאג
 ,טונימ יד טיהרעד שביוק טָאה

 ןטּפשמרַאפ ןופ טכיזעג םעד ףיוא
 ,טור עדנעבעגרַאפ טפַאשביל

 ןטעדרָאמרעד םעד ץרַאה םעד ןופ ןיד
 ,טולב ןופ לרינש ַא ךיז טיצ

 לגייפ עקנַארק יד

 ,לגייפ עקנַארק יד ףיופ+ טינ קע||}
 ,ןייתצ טבעטנ םעד טלַאה
 ,ןיי-לַא ךיז ןיא טיירדעגנייא ןגיל ייז ,עז
 ןגיוא עטכַאמעגוצ יד זיב ןעלבָאנש עפרַאש יד
 - ןבפצרגעגניײרַא
 .עטרעביושעגפיוא יד ןרעדעפ יד ןיא

 ,לגייפ עקנַארק יד זדנוא ןענַאמרעד סָאװ

 | ,ערעייז ןעלבָאנש יד
 ?עטרעביושעגפיוא יד ןרעדעפ יד
 ,זדנוא ןענָאמרעד ייז
 ,וד ןוא ךיא זַא
 ,עטרעטנעענרעד
 ,עטרַאגעג
 ,עטגַאװעג
 ,קילב ןיא גנורענייטשרַאפ טימ ןציז

 ,עטמיילעג
 | | ,עטמעשרַאפ
 ,ןלעטשרַאפ קילב רעזדנוא טשינ טמוק רענייק ןוא
 ,ןגײבּפָארַא ּפָאק רעזדנוא
 ןגיוורַאפ
 ,לגייפ עקנַארק יד --- ייז יו
 ןגיױא עטכַאמעגוצ יד זיב ןבָארגעגנייפצ ןגיל סָאװ
 .עטרעביושעגפיוא יד ןרעדעפ יד ןיא



 !ןעמוק לָאז זדנוא וצ רעוו

 ? ןרעהרעד זדנוא טעוו רעוו

 ,ןסָאלשרַאפ רימ ןבָאה ןריט יד זַא

 ,ןעגנַאהדרַאפ רימ ןבתאה רעטצנעפ יד זַא

 ,ערעזדנוא רעטרעוו יד זַא

 ,גנוצ ןופ ּפצרַא ןרעדינ ייז רָאנ יו

 ּפָאק רעזדנוא רעביא ןעגנעה ןביילב

 :עז --- ןוא ,ייוצ ,עגר ַא
 ּפָארַא לַאפ ַא דרע רעד וצ ןביג ייז
 ןגיוא עטכַאמעגוצ יד זיב ןעלבָאנש עפרַאש טימ

 | ןבָארגעגניײרַא
 .עטרעביושעגפיוא יד ןרעדעפ יד ןיא

 ,טשינ ייז קעוו

 , זדנוא וצ ייז טָאה רעוו

 ? טכַארבעג ייז וצ זדנוא ןוא

 ,רעביוצ ַאזַא עניימ רעדָא ןגיופצ ענייד ןבָאה

 ? גנַא"לק ַאוַא עניימ רעדָא רעטרעוו ענייד ןבָאה

 ,טירט עניימ ןעגנַאגעגכָאנ טשינ זיא ,ךיז טכַאד ,רענייק

 ; ןגיולפעגכָאנ טשינ ןוא ןעגנַאגעגכָאנ טשינ

 ,ןעגנַאגעג ןיוה ןייד וצ ןיב ךיא ןעוו ,ןילַא ךיפ-

 .טירט עניימ ןופ ןרפוש םעד טרעהעג טשינ בהאתהד

 זיוה ןיא ריד ייב קידנעייטש ןיוש

 ,טנַאה ןייד ןופ רירנָא םעד קידנריּפש ןוא

 ,דיילק ןייד ןופ רעטיצ םעד

 ּפָאק ןיימ ףיוא לגיּפש ןיא קידנקוק ןיוש

 -- ריד לעפעג ךיא יצ : קידנטכַארט ןוא

 ,רענעמוקעג טשינ רעד ןעוועג ץלַא ךָאנ ךיא ןיב

 -- רעטנעקרעד טשינ ןוא רענעמוקעג טשינ רעד

 לגייפ עקנַארק יד טסואוורעד ךיז ןבָאה ןענַאוװנופ
 ןעלקניוו עלַא ןיא ךיז ןצעזסיוא ןעמוק וצ

 ,רעטצנעפ עלַא ףיוא

 ןגיוא עטכַאמעגוצ יד זיב ןעלבָאנש עפרַאש יד

 ןבָארגעגנײרַא

 !עטרעביושעגפיוא יד ןרעדעפ יד ןיפצ



 שינעטלעהַאב ןייק ָאטשינ

 ,שינעטלעהַאב ןייק .ָאטשינ

 .קירוצ שינעטלעהדַאב וצ טריפ סָאװ ,טרָאװ סָאד ךָאנ ָאטשינ
 נוק םענעפנשצ ןַא טימ --- ןוז רעד ןגעקטנַא |

 ,בייל ןטעקַאנ ַא טימ --- טגיוו םעד ןגעקטנַא
 ברעמ ןוא חרזמ םעד ןגיוא יד טימ טגנילש רע
 .ּפםיל עטנקירטרַאפ ןייז גנוצ רעד טימ טקע"ל ןוא
 --- םיא וצ יו זַא -- רענעטלַאהַאב רעד
 .ןזָאלרַאפ שינעטלעהַאב ןייז טָאה רע

 ןעגנול יד ןופ טסייר ןוא רע טייטש

 | ,ןעיירשעג עטצעל ענייז
 יירשעג עטצעל סָאד ץלַא ןָאק ןוא
 ' .ןעירשסיורַא טשינ
 ,טיוה טימ ןגיוצרַאפ ןרעוו ןדנואוו עקיטולב
 --- ,טייקיטכיל ןיא ןעקנוזרַאפ ןרעוו ןגיוא ערעטצניפ
 טוה טימ ןגיוצרַאפ ןדנואוו ענייז ךיוא ןרעוו ױזַא
 ; טייקיטכיל ןיא ןעייגרַאפ ןגיוא ענעשַאלרַאפ ענייז ןוא
 ,ןעגנול יד רעדנַאנופ ןסייר סָאװ ,ןעיירשעג ענייז רָאנ
 יירשעג עטצעל סָאד ןענָאק ייז
 .ןעײרשסױרַא טשינ

 --- םיא וצ ייוו זַא --- רעקידנגייוש רעד
 .ןריולרַאפ טייקידנגייווש ןייז טָאה רע

 ,טלעו עצנַאג יד םיפצ רַאפ זיא ןפָא

 .בייל רעטעקַאנ ןייז יו ,טעקַאנ ןענייז ןגעוו עלַא ןוא

 ,רעדיילק ענייז םיא ןופ ןסירעגּפפנרַא טצה סָאװ ,רעד
 | ,ָאטשינ ,ָאטשינ ןיוש גנַאל זיא
 ,רעסעמ ןטצעל שבעד םיא ןיא ןכָאטשעגניײרַא טָאהד סָאװ ,רעד
 .ָאטשינ ,ָאטשינ ןיוש גנַאל זיא
 ,םיא רעביא ןוז עקימַאלּפ יד טריפעגסױרַא טָאה סָאװ ,רעד
 ,ָאטשינ ,ָאטשינ ןיוש גנַאל זיא
 : טרָאװ סָאד ךיז ףיוא ןגָאז טשינ ךָאנ ןָאק ןײלַא רע רָאנ

 .?ָאטשינ ,ָאטשינ, -
 ןעירשעגסורַא טשינ ןעגנול ענייז ןופ ץלַא ךָאנ טָאה רע
 .יירשעגסיוא ןטצעל ןייז
 -- םיא וצ ייוו זַא ---- רענעטלָאשרַאפ רעד
 ,קירוצ שינעטלעהַאב וצ טריפ סָאװ ,טרָאװ סָאד ךָאנ ָאטשינ
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 ךיז טסדנעװ וד ואוו

 ךיז טסדנעװ וד וא||
 --- טימ ךיא יג

 ,ַאי ךימ טסעז
 ,טינ ךימ טסעז יצ

 רעיורט גנערב ךיפצ
 --- טימעג ןייד
 ,ָאא ךימ טסעז
 ,טינ ךימ טסעז יצ

 ךיד ץישַאב ךיפצ
 --- טיהַאב ןוא
 ,ָאא ךימ טסעז
 ,טינ ךימ טסעז יצ

 געוו ןייד טיה
 --- טירט עניימ רַאפ
 ,ןבצי ךימ טסעז
 ,טינ ךימ טסעז יצ

 ןרעמַאלק עפרַאש

 -- ןױעמַאלק עפרַא)
 ,ענייד רעגניפ יד

 ,ןכפארברַאפ ייז ןרעוו

 ,ןדנוצעגנָא ןרעוו

 ךיז ןפרַאװ
 .ןייועג ַא ןיא סיוא ןכערב ןוא

 עקידנענייוו
 ,ץנַאט ַא ןיא גנולצולּפ ךיז ייז ןזָא"ל
 ,ןייווקיצנייא רעירפ
 ,לָאמַאטימ עלַא םעדכָאנ ןוא

 עקידנצנַאט
 ,רעכיילב ןוא ךיילב ץלַא ייז ןרעוו
 ,ןגיוצעגסיוא ןוא ןיד
 ,זָאלמעטָא ןגיל ןביילב ייז זיב



 עדייב ןקוק ןוא רימ ןציז
 ,ךָאנ טלּפַאצ סָאװ ,לרעדָא ןטצעל םעד ףיוא
 | רע ךיוא זיב
 .זָאלמעטָא ןגיל טביילב

 .דניז יד

 טקעדרַאפ רימ ןיא טגיל סָאװ ,סטכע"לש עצנַאג סג!
 ,טקעלּפטנַא ריד רַאפ סע ךיא בָאה טעקַאנ

 ּפָאק-לגילפ ןפרַאש ַא טימ סע טָאהד

 ,פָא ןוא ףיוא ןעמונעג ןרעטַאלפ

 ,ליונק ַא ןיא גנולצולּפ ךיז טיירדעגפיוא
 .ליומ סָאד --- ןייוועג ןוא ןגיוא יד --- זָאלג

  ,טכירעגמוא רעדיוו ךיז טּפַאכעגפיוא
 ,טכיזעג ןייד וצ גנַאלש ַא יוװ ןלַאפעגוצ

 טנעה עטוג ענייד טימ סע וטסָאה
 .טדנעװעגּפָא גנולפייווצרַאפ ןָא ןוא יירשעג ןָא

 ,טליטשעגנייא טפַאשביל ןוא גנומערַאברעד טימ

 ,ט"ליהעגנייא ןותצ טגיוועגנייפ-נ ןוא טליטשעגנייא

 ,דניק ַא סנייד יװ ,דניק ןפָאלשעגנייא ןַא יו
 .דניז יד טפתאצלש ןצרַאהד ןיימ ןיא טרעטיילעגסיוא

 טייגרַאפ ןוז יד

 ,טייגרַאפ ןוז 1
 ,רעצרַאװש ,רעצרַאװש טרעוו זיוה ןיימ
 טנעו עלַא רעטנופצ ןופ שינעפיט רעד ןופ ןוא
 .,ךיז טגָארטרעד יירשעגסיוא-קילגמופצ ןַא
 ,טסוּפ ןוא רעל זיא זיוהד ןיימ ,סייוו ךיא
 ,טסואוועג ךיוא רעירפ סע בהאה ןוא ,סייוו ךיא
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 ,גנוי טשינ רעמ ןיוש ןיב ךיא
 דיישרעטנוא םעד טשינ ןיוש יײטשרַאפ ךיא ןוא
 .,טייגרַאפ ןוז יד ןעוו ,ןלַארטש עטצעל ןופ
 ןָא טמוק טכַאנ יד ןעוו ,סנטָאש עטשרע ןוא
 רימ ןיא ףיוא טנפע קילגמוא ןופ "ליפעגרָאפ סָאד
 --- ;ןגיוא ייווצ עקיטכַאנ יד ,ערעדנַא יד
 ירשעגסיוא ןייז טיירש סָאװ ,זדלַאה םעד ךיוא ךיא עז ןַאד
 -- טנעוו עלַא רעטנוא ןופ
 ,טנעה ךָאנ טקנעב ,ךיז טעב סָאװ ,זדלַאה םעד

 ;ןגרַאװ ןענָאק סָאװ ,טנעה ךָאנ
 ,ןגרַאװעג טשינ לָאמנייק ןבָאה ייז --- טנעה עניימ רָאנ

 --- טרַאװ ןוא טלַאק ,קיאור ךיא ביײלברַאט
 (ךיז טרַאװרעד --- ,טרַאװ סָאװ רעד ןוא)

 דנַאטשפיוא ןופ ןקַאלג יד ןיא טגנילק

 ,דנַאטשפיױא ןופ ןקָאלג יד ןיא טגנילק
 ; םנא ךיז טור --- דימ טרעוו ריא זַא ןוא
 .ןגיו ןיוש ךיז ןיילַא ןלעו ןקָאלג יד

 ?רעװ ?עלַא רימ ןענייז רעוו
 ,טלכױרטשעג ךָאנ רעמ ןרעו סיפ עטלכיורטשעג

 ;ןכָארברַאפ ךָאנ רעמ ןרעו טנעהד ענעכָארברַאפ
 ,סיפ עטלכיױרטשעג ןגעקטנַא ןלעטש ךיז ןָאק רעוו ןוא

 ?טלכיױרטשעג רערעמ ךָאנ ןרעוו סָאװ
 ,טנעה ענעכָארברַאפ ןגעקטנַא ןרעו ךיז ןָאק רעװ ןוא
 ? ןכָארברַאפ ךָאנ רעמ ךיז ןכערב סָאװ

 ,דנַאטשפיוא ןופ ןקנלג יד ןיגצ טגני-לק

 :ףיױא טרעה -- דימ טרעוו ריתצ זַא ןוא

 .ןעגנילקרעד ןיוש ןיײלַא ןלעװ ןקָאלג יד

 ?עלַא ?עלַא רימ ןעוט סָאװ
 דנַאטשפױא ןופ סענערַא יד ּפָא ןקידייל רימ
 .ןעמייה ערעזדנוא וצ ךיז קירוצ ןרעק ןוא
 ;רענייק טשינ ךיז טריר סע -- ! ןגעקטנַא זדנוא טמוק ---
 ; רענייק טשינ טרעפטנע סע --- ! ןּפמָאל יד ןתִז טדניצ ---



 ?דנַאטשפיוא ןופ ןליוק יד ןענייז ואוו ,רעדירב
 -- דנַאטשפיוא ןופ ןעמַאלפ יד ןענייז ואוו ,רעדירב
 ? ןקיליטרַאפ וצ םייהד ענעגייא יד

 ןשָאלרַאפ ןיוש גנַאל זיא למיה רעד ןביוא
 / רעדלעוו עקיטכַאנ עקיטייז יד ןופ ןוא

 ָאכע ןַא ןָא טמוק
 ; תרו"לוק ענעירשעג ןיוש גנַאל ןופ
 -- ?רעו ?ןעירשעג טָאה רעװ
 ,דרע רעד וצ טינק ןוא רעטנורַא ךיז טזָאל
 סיפ ףיותצ ןוא טנעה ףיופתצ טעזיוּפ
 ,סױא-סַאג ןוא ןיײא-סַאג
 / יסיאידלעפ ןוא ןייא-דלעפ
 :סױרַא טרעמָאי ריא ןוא ףיוא טגנירּפש ריא זיב
 ?רעװ ?ןעירשעג טָאה רעוװ ---

 .םוטש ןייז ןפרַאדַאב רעדלעוו עקיטכַאנ
 !דנַאטשפױא ןופ רעקעה יד ןענייז ואוו ,רעדירב
 -- דנַאטשפיוא ןופ ןגעז יד ןענייז ואוו ,רעדירב
 י ןפרַאװנייתצ וצ רעדלעוו עקיטכַאנ יד

 ,ענעלַאפעגרעדינַא עלַא רימ ןגיל
 --- .ןטרַאװ ןוא עלַא רימ ןגיל
 -- -- !ןטרַאװ ןעמעוו ףיוא ןוא סט:וו ףיוא
 סיוא-געוו ןוא ןייפצ-געוו ןעלקייק ןָא ךיז טבייה

 ,ןלייזד ךרוד ןלייה וצ ןלייה ןופ
 ,ךיז ט"לקייקרעד ריא זיב
 :רענייק טשינ ךיז טריר סע ---!ןגעקטנַא זדנוא טמוק ---
 :טכַאמעגוצ זיא רעיוט סָאד --- ! רעיוט סָאד טנפע ---
 .טשינ ןענערב ןטייצרנמאי --- ! ןטייצרתאי יד ןָא טדניצ ---
 !דנַאטשפיױוא ןופ תורפוש יד ןענייז ואוו ,רעדירב
 -- דנַאטשפיוא ןופ ןעמָא"ל יד ןענייז ואוו ,רעדירב
 ?ןכערבפיוהצ וצ רעיוט עקיבייא סָאד

 ןקָאלג יד ןיא טגנילק ,ןקָאלג יד ןיא טגנילק
 ,דנַאטשפיופ ןופ ןקָאלג יד ןיא טגנילק
 ּפָא ךיז טור -- דימ טרעוו ריא זַא ןוא
 ,ןגיו ןיוש ךיז ןײלַא ןלעװ ןקָאלג יד
 ,ןעגנילקרעד ןיוש ןײלַא ןלעװ ןקָאלג יד
 | ' .,ןעגנילקרעד
 .ןעגנילקרעד ןיוש ןייללַא
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 ּפעק ייווצ

 ןשיק ןפיוא ןגיק
 .טנעה ענייד עטיוט
 ,ןגיוא יד טכַאמעגוצ
 ,טנערב םינּפ ןייד רתצנ

 ןּפפל עטילגעצ טימ
 : סיױרַא וטסלמַאטש

 רעייפ ןיא ,טשרוד ןיימ שעל
 ,זיוה עצנַאג ןיימ טנערב

 ,רעייפ ןיא ךיז ךיא יירפ
 ,טרַאװעג םיא ףיוא בָאה
 סנטיײצַאב ריט יד בָאה
 ,טרַאּפשרַאפ סָאלש ןפיוא

 רעייפ ןיפצ ךיז ךיא יירד
 ,ּפָאק ןייד םורַא דנור
 רעגעלעג ןייד וצ זיב
 ,פָארַא ךיז ךיא זָאל

 ןסַאג עטייוו יד ןופ

 ּפערס יד וצ רעטנעצענ

 יןעיירשעג ךיז ןגָארט

 ,ּפעלק-רעקעה ,רעקעלג

 ,ןביוש יד טצעזעגסיוא

 .ּפעלק עלַא ךָאנ ןיוש
 ןגיל ןשיק ןפיוא
 ,ּפעק עטנערברַאפ ייווצ

 רעטרעוו עקידוועגניז ענייד

 --- ,טיױט ןענייז רעטרעוו עקידוועגניז ענייז
 .טיירפרעד טשינ טעמוא ןיימ ץרַאה ןיימ ןיא ןבָאה ייז

 ,טירט עקידנעלכיורטש עניימ טרעגנירגרַאפ טשינ ןבָאה ייז

 ,טיהרעד טשינ לכיימש ןייק ייז ןבָאה ןּפי"ל עניימ ףיוא
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 ,טמעגרַאפ קרעוו ןייד סאו ,קנַאוש-ךוב ןיא ץַאלּפ ןטיירב טבעד ןופ ןוא

 .טמעשרַאפ ךיז ןוא טרעקעגּפָא ךיא בזה עגיימ ןגיוא יד

 רעהד ךיא .קרַאּפ ןקיטנװָא ןיא ןיילַא סױרַא ייג ךיא
 .רעמ טשינ ,רעמ טשינ : רָאנ ןעגנַאלק עקידנטסיירט ייווצ ,עטושּפ ייווצ

 ,טלַאפסַא ןופ ךעלגעוו יד ,סיפ עניימ רעטנופ+ רעטעלב יד
 .טלַאטשעג ןייא ןרעוו עלַא רימ --- ךיא ןוא עקידייל יד קנעב יד

 ,טלַאפסַא רעלעקנוט רעד יוװ ןוא ךיפצ יוװ ,טעָאּפ ,וד ךיוא
  .טלַאטשעג עקיאור עקיטנוװָא ןייא רימ ןרעוו ןעמַאזוצ

 : טעבעג --- ךיוא םענייד ןיא ,טעָאּפ ,ץרַאה ןיימ ןיא ןוא
 .טעָאּפ ,לָאמעלַא ףיוא םוטש רעוו ,םוטש רעוו

 ןביוש ןגעקטנַא ןביוש

 | --- ,ןביוש ןגעקטנַא ןביוט)
 .רעביאנגעק זיוה עשינכש סָאד ןוא זיוה ןיימ
 ,תונכש ןיפ+ ןעניואוו גנַא"ל-ןרָאי רָאנ ,גנולצולּפ
 גױא ןיימ רַאפ ןָאטעג לקניפ ַא טָאה
 -- רעריזַאג ןקיטרָאד םענופ רעייפ עכעלטיור ,עלעקנוט סָאד
 ---ןענידרַאג עטקירטשעג רעטניהַא רעייפ עכעלטיור ,עלעקנוט סָאד
 ןלַאפעגרעטנורַא סָאװ רָאנ זיא סאצוו ,טלעוו ַא ןופ טכיל סָאד יו
 | .ןכייה עטעשזדנָאלברֲאפ ,עדמערפ ןופ

 זיוהד ןשינכש םעניא טניואוו רעוו
 ! רעייפ םענעסָאלשעגנייא ָאזַא ןופ טכיל םעניא
 ,ּפעק ןופ סנטָאש ,טנעה ןופ סנטָאש

 ; ןעלסקַא עטרעווילגרַאפ עטיירב ןופ סנטָאש
 טייקדמערפ רעטעשזדנָאלברַאפ רעד ןיא טשינ ןסייוו סָאװ ,טנעה
 ; ןקערטשוצסיוא ךיז ןעמעוו וצ
 ,ןלַאפוצ ןעלקניוו עכלעוו וצ טשינ ןסייוו סָאװ ,ּפעק
 --- .ןגָאלשּפָא ךיז טנַאװ רעכלעוו ןָא
 ,רעזדלעה ענעגרָאװרַאפ ןופ ףור ַא יו ױזַא ךיא רעה
 :הוואת טימ ןוא ןייװעג טימ טעבעג סייה ַא ןוא ףור ַא
 ,זדנוא וצ רעבירַא םוק ,זדנוא וצ רעבירַא םוק ---
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 ןבױש יד וצ ןרעטש ןטימ וצילַאפ ךיא

 ,ּפָא ךימ ןלייט ןוא ּפָא ךימ ןעלגיּפש סאו ,ןביוש יד וצ

 טייהרענעעזעג-טשינ ךרוד ךימ ןגָארט ןוא

 - ,רעביאנגעק זיוה ןשינכש םעד ןופ ןביוש יד וצ

 רימ ןיא טּפַאשקנעב יד זיא ףיט ױזַא

 ; רעזייה עשינכש ןֹופ טייקדמערפ עקינייוװעניא סָאד ךָאנ

 רימ ןיא טפַאשקנעב יד זיא ףיט ױזַא

 לפַאצרַאװש ןייא ךרוד ןקוק וצ ,םעטָא ןייפצ ןעמעטָא וצ

 סנטתאש יד טימ ףָאלש ןייא ןפָאלש וצ

 .ןפוג עשינכש ןופ ןעלסקַא עטרעווילגרַאפ עטיירב ןופ

 הוואת ןופ ןוא ןייוועג ןופ טעבעג עסייהד ספצד --- ףור רעד

 : רעטלעק טרעוו ,רעליטש טרעוו

 --- : רעייפ עכעלטיור ,ע"לעקנוט סָאד רעטצניפ ןוא ןשָאלרַאפ

 ,ןפורעג רעירפ ךימ ןבָאהד סָאװ ,ןעמיטש עקיבלעז יד

 ןסיוטש ןוא ןביירט ,קירוצ ףיוא טציא ךימ ןביירט

 ,טייקרעטיב ןוא טפַאשטנייפ טימ

 :קזוח טימ ןוא טואּפש טימ

 ,ךיז וצ ייג קירוצ ----

 ,םינּפ ןיימ ףיוא טלַאפ סָאװ ,טכיל-טכַאנ

 ,טײקיכַאװ ןיימ ןטיה סָאװ ,טנעוו-בוטש

 8: ךימ ןלייט ןוא ּפתא ךימ ןעלגיּפש סָאװ ,רעטצנעפ

 ןייא ךימ ןדימש ,ךימ ןדניב

 .טייקטנעגאנ רענעגייא ןיימ ןופ קירטש יד ןיא

 ,ןּפיל ענעריורפעג ןופ יולב סָאד יװ ,יולב ןוא קיכעטש

 רימ רעביפצ ּפָארַא ןוא ףױרַא ךיז טגיוו

 ,טייקטנעָאנ רענעגייא ןיימ ןופ טכיל סָאד

 ןריולרַאפ ןענייז רימ עלַא

 ,ןביוש יד ןרעוו רעלעקנו)
 :ריט רעד ַאב טגי*7 שינרעטצניפ

 -- טנפעעג טרעוו ריט יד ןוא ,טירט

 .ריד ןופ ןזָא-לרַאפ ךיא רעוו
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 ,רעטניה ףיא טשינ קוק ןוא ךיתצ ייג
  +טינ ךיא רָאט קירוצ ןעמוק
 ןײגכָאנ ןלַאפנייא טשינ טעװ ריד
 ,טירט עניימ קירוצ ןפור

 . ,ךיא סייוו ,ןלַאפנייא טשינ טעװ ריד
 ;צי וַא ,ןביולג ךָאד ךיז טליוו
 ןבױש ענייד --- םוא ךיז ךיפצ רעק
 .עז ךיא .ןענערב ,ןיוש ןטכיול

 -- ןסַאג ןוא ןשטנעמ עקיטסברַאה
 | ; רימ טימ עלַא ייז ןגָאי

 ,ןריולרַאפ ןענייז רימ עלַא
 ,ריד ןופ ןזָאלרַאפ ןענייז

 טיוט ןוא וטסיב קידעבעל

 .טיוט ןוא וטסיב קידעבע2
 וד יו ךיוא ךיא
 / .טױט ןוא ךיא ןיב קידעבעל
 ,ּפעק עטלדניװשרַאפ טימ ןעילפ רימ עדייב
 | ,ריד םורַא ךיא
 ,רימ שבורַא וד
 ,ןעמַאזוצ סעגר
 .טדיישעצ קיבייא

 --- ךיז וצ ךיד יצ ךיא ןוא טנַאה ןייד ךיפ- ּפַאכ
 ,סיב רעטקיטולבעצ ַא טנַאה ןיימ ףיוא טביי"לב
 ,ּפָאק ןיימ ןעקניזוצרעטנורַא - ןָא טבייה
 .סיפ עטלכיורטשעג ענייד וצ ןעקניז

 ,טדיילקעג ןצנַאגניא ןסייוו ןיא וטסיב
 -- וד יװ ךיוא ךיפ+צ
 .טדיילקעג ןצנַאגניא ןסייוו ןיא ךיא ןיב

 :  ,ריד ןבענ ךיא
 ,רימ ןבענ וד
 ,ןבעל ןיא --- סעגר
 ,טיוט ןיא --- קיביײא
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 רעזיילסיוא ןיימ טייטש |

 רעזיילסיוא ןיימ טייטש
 --- זיוקיד ןיימ ןיא

 ,רענעפורעג ַא
 ,רענעמוקעג ַא
 ,ןקידניז םעד ,ךימ
 ,סיופצ רע טזייל

 טנַאה רעקניל ןייז ףיוא
 ,קַאז ַא טגנעה
 טנַאה רעטכער ןייז ףיוא
 | עקיטייזייווצ ַא

 עטקיטולברַאפ ַא
 ,קַאה עפרַאש

 ,רעזיילסיוא ,ךימ םענ
 --- קַאז ןייד ןיא

 גנומערַאברעד ןָא
 ןקידניז םעד ףיופ-+
 ןטקידָאנגַאב טשינ
 ,קַאה יד בייה

 םינּפ ןקיציּפש ןוא ןבלַאה ַא טימ

 ,םינּפ ןקיציּפש ןוא ןבלַאה ַא טימ
 ,=לימָארּפ םענעגיוצעצ ןיא טמירקרַאפ
 .רימ ףיוא רעטנורַא הנבל יד טקוק

 ,ךיגיינ סיוא ,ןויכ ַא טימ ךירקרַאפ ךיא זַא
 --- טכילמוא ןקידלַאװ םענעטכָאלפרַאפ ןיא

 .יוו ייס רעטנורַא הנבל יד טקוק

 ,טכילמוא ןקידלַאװ םענופ סױרַא ייג ךיא זַא

 --- גנוניואוו ןיימ ןופ געוו םוצ ךיז זָאל ןוא

 .יוװ ייס רעטנורַא הנבל יד טקוק

 לגיר ןפיוא ריט יד וצ ךַאמ ךיא זַא
 --- ןגיטש יד ףיופצ טנעוו ןשיווצ ייג ךיא ןוא
 .יוװ ייס רעטנורַא הנבל יד טקוק



 ,ןעגנַאהרָאפ יד ּפָארַא זיב יצרַאפ ךיא זַא
 ---טכילמוא ןטנביז ןיא רעדיוו ןיב ןוא

 ,יוו ייס רעטנורַא הנבל יד טקוק

 רלוו

 ,שיט טבייב טצעזעגקעװַא ךימ טָאה רע!
 ?ןדנובעגוצ ךימ לוטש םעד םוצ טָאהד רעוו
 ,טכַאמעגוצ רעטצנעפ ןוא ריט טָאה רעוו
 !ןדנוצעגנָא רעייפ ַא רימ רעביא

 ,שיט ןפיוא ןקוק ןגיוא עניימ

 --- ןרעטש ןיימ ןָא ןרַאּפש רעגניפ עניימ
 ?ןעזרעד ךיד ןגוא עניימ ןענעק

 ?ןרעהרעד דייר ענייד רעוא ןיימ ןעק

 .ןעז ןגיוא עניימ ןענעק טשינרָאג
 ןרעהרעד טשינ ךיד ןעק רעוא ןיימ ןוא
 ביוש ןוא טנַאװ ןופצ לוטש ןוא שיט
 .ןרעוו ייז רעקיטלעוװעג רימ רעביא

 ,ךיז וצ טדימשעגוצ ךימ שיט רעד טוה

 ;ןדנובעגוצ ךימ ךיז וצ לוטש רעד טָאה
 ןיי"לַא ךיז ןופ רָאנ םענייק ןופ טשינ
 .ןדנוצעגנָא רעייפ ַא רימ רעביא ךיז טָאהד

 סעגרַאפ ,ךימ זָאלרַאפ

 | --- סעגרַאפ ,ךימ זָאלרַאֿפ
 רימ םורַא קירטש ַא יװ ױזַא ךיז טכעלפ סע
 ,ריד ךָאנ טפַאשקנעב ןיימ

 טומ ןייק טשינ בזמזה ךיא
 ,טנעה ענעגייא יד טימ קירטש יד ןָאט יצ ַא
 .דנע יד ןכיגרַאפ

 | סָאג ןיא יצ בוטש ןיא
 ; קילב ןיימ ךיז טדנעוו ןטנגעגַאב ןדעי וצ
 ,קירטש יד רעװ טיצרַאפ ---
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 .טעזרעד רענייק רָאנ
 קירוצ ןרעק ךיז ןזומ ךיא לעװ ריד וצ
 .קיטשרעד :ןטעב ןוא

 ןייש עסייוו-לעג יד

 ,ןוז יד ךיז טלקייקרַאפ קרָאי-ינ רעטניהא

 ; ןָא ךיז ןדניצ ןּפמָאל ןוא ןוז יד ךיז טלקייקרַאפ
 .ןייש עסייוולעג ַא טלַאפ ןָא ךיז ןדניצ ןּפמָאל זַא
 ןָא ןעמעלַא ףיוא ןייש עסייווילעג ַא טלַאפ

 דיירפ רעקירעגיינ טימ ףיוא-ןעמענ ןשטנעמ ןוא
 ; ןייש עסייוו-לעג יד
 ,גנונַא ענעגרָאברַאפ עפיט ַא ןבָאה ןשטנעמ)
 ,טכי"ל ןופ ןיישּפָא ןַא זיא ןייש עסייוו-לעג יד זַא

 (.טכַאנײב ןייגפיוא טשינ לתאמנייק טעוװ סָאװ ,טכיל ןופ
 טייקטבילרַאפ רעשרעדניק טימ ןקוק ןשטנעמ
 ,טלַאפסַא ןוא ןייטש ףיוא ןייש יד ךיז טיירּפש סע יו

 ,ךייט רעקידנציילפרַאפ ַא יו סיוא-טעז ןוא
 .ןגערב ענעגייא יד רעבירַא טגָאלש סָאװ

 רענעמ יד ןופ טירט יד ןיא
 ,שבערוטש ןקידנעמוק םעד ןופ גָאזנָא רעד ןיוש ךיז טרעה
 דייז ןוא טעמַאס ןופ ןדלָאפ יד ןוא
 ןעיורפ ןופ רעדילג יד ףיוא
 ןעמענרַאפ וצ טיירג ןוא ןפָא ןיוש ןענעז
 -- .םערוטש ןקידנעמוק טבענופ םיוש םעד
 :ןױש טמוק רע --- םערוטש רעד
 .ןעמוקעג ןיוש זיא רע --- םערוטש רעד

 ןייש רעסייו:לעג רעד ןופ ךייט רעקידנציילפרַאפ רעד
 .ןעיורפ ןוא רענעמ יד ןופ ינק יד ןיוש טניירגרעד טאה
 עיורפ ןוא רענעמ ןופ ןעלסקַא יד ןיוש טכיירגרעד טָאה
 .ּפָאק ןרעבירַא --- רעכעהיד ןופצ ,רעכעה ןוא

 ןעיורפ ןוא רענעמ יד ןעוט סָאװ

 ?ןייש רעסייוולעג רעד ןופ טנורנּפָא ןפיוא



 ,ןטלַאטשעג עדנילב עטפושיכרַאפ יו ּפָארַא ןוא ףױרַא ןעמיווש יז

 ,טרעמַאלקעג ,טמערַאעג
 ; דייז ןופצ טעמַאס ןיא עטליהעג
 ,ייֵז ןיא גגונַא ענעגרָאברַאפ יד טרעוװ ךָאנ רעפיט ןוא
 ,טכיל ןופ ןיישּפצא ןַא זיא ןייש עסייוו-לעג יד זַא
 .טכַאנייב ןייגפיוא טשינ לָאמנייק טצעוװ סָאװ ,טכיל ןופ

 טנווָא

 רָאדירָאק ןטיירדעג םענופ ּפערט עלַא ףיוא
 טלַאפסַא םוצ םינּפ ןטימ עטליונקעגנייא ןגיל

 ,גָאט ןיימ ןופ ן'העש עטבעלעגּפָא יד

 ןייש עקיטנווהצ !עטצעל יד טלַאפ סע ןעוו ןוא
 -- .,טלַאפסַא םוצ םינּפ ןטימ ןעמַאזצ ייז טימ
 :גָאז ןוא ריט ןיא ךיז ךיא זייװַאב
 ,ןײרַא טמוק ,ןפָא זיא ריט ןיימ --- טעז ריא-

 רַאה רעיז וצ טכענק ןופ טײקרַאבקנַאד טימ

 .ןייש רעטיור ןיא ּפתאק םעד ייז ןגיינרַאפ

 .ךיז ןצעזעצ ייז ,ןלוטש רעטנוא ייז גָארט ךיא
 ,רַאה :ןגָאז יז יו ךיפצ רעהד ,ןציז יז יו ןוא
 טנַאה ןייד ןופ ןכייצ ַא ףיוא ןטרַאװ רימ
 .רעצ ןקיטנװָא ןייד ןופ ןעגניז וצ

 ,ןבעגעג ןיוש זיא טנַאה ןיימ ןופ ןכייצ רעד , ---
 ,רעצ ןקיטנװָא ןיימ ןופ טשינ טגניז רהאנ
 עגר יד ןעמוקנָא טעװ סע ןענַאװ זיב
 ."רַאה רעייא רעמ ןייז טשינ ןיוש לעװ ךיא ןעוו

 ,ןטרַאו ייז ןוא רעפטנע ןיימ ייז ןעמענרַאפ

 ;גנורּפש רעטציירעגפיוא ןַא --- לָאמַאטימ ןוא
 . לגרָאג ןרַאפ ןָא ןײלַא ךיז ןּפַאכ יז
 .גנוצ רעטרעקעגסיוא ןַא טימ ןברַאטש ןוא

 ,רעטצנעפ ע"לַא ךרוד סױרַא ייז רעדיילש ךיא
 ,רַאה ןייק טשינ םענייק רַאפ רעמ ןיוש ןיב ךיתצ
 רעטצניפ רעד ןיפצ ןציז וצ רימ זיא טוג ןוא
 .רעצ ןקיטנװָא ןָא ןוא ן'העש ןָא

113 



114 

 עטַאט רעקיסקיוועג רעד

 ,דניק עקירָאי-יירד סָאד טגיל לטעב טבעניא
 ---ןגיוא יד טנפע ןוא טכַאמרַאפ
 ןטַאט ןקיטקיװעג ,ןכיוה ןפיוא טקוק ןוא טנפע
 ;ןבענרעד "לגיו םעד ייב טייטש סָאװ

 ,עטַאט רעקיסקיוועג רעכיוה רעד ןוא
 ,ץלַא סייוו ןוא ץלַא טרעה ןוא ץלַא טעז סָאװ
 :גנורעדנואוורַאפ ןיא טרעווילג
 ?ןגיוא ענױזַא ןעזעג רע טָאה ואוו --
 !ןגיותצ עטנפעעצ-ןפָא ענױזַא ןעזעג רע טָאה ואוו

 טכיזעג ןייז ּפָא טרעק עטַאט רעקיסקיוועג רעגולק רעד

 ,רעייפ ןכעלבלעג םענופ טייקיטכיל רעד וצ

 ןעלקגיו עטלקנוטרַאפ ןוא רעטצנעפ ענעגנַאהרַאפ יד וצ
 .ן'העש ענעקנוזרַאפ ןופ טייקליטש ןיא ןגיל סָאװ

 ,רעדיילק ענייז סיוא טוט עטַאט רעקיסקיוועג ,רעגולק רעד

 ,רעייפ ןכעלבלעג םבענופ טכיל סנָאד סיוא טשעל
 ,טעב ןסיורג םעד ןופ גנעל רעד ןיא סיוא ךיז טיצ
  ,ןגיא יד טנפע ןוא טכַאמרַאפ

 ,עטַאט רעקיסקיוועג רעגולק רעד ןוא

 ,ץלַא סייוו ןוא ץלַא טרעה ןוא ץלַא טעז סָאװ
 גנורעדנואוורַאפ ןיא טרעווילג
 : ןיי"לַא ךיז ןגעוו טגָאז רע ןוא

 טנעה עסיורג ַארַאס ,עז

 ; פָאק ןפיוא טפרַאװרַאפ רע
 ןעגניר עקידרעייפ ַארַאס ,עז
 ;ןגיוא יד רַאפ םיפיצ ןצנַאט סע

 ,טמענרַאפ רע רעגעלעג ןגנַאל ַארַאס ,עז

 ָּו יפו

 עטַאט רעקיסקיוועג רעכיוה רעד
 ,טעב ןופ ּפָארַא טגנירּפש

 דניק ןופ "לטעב םעד וצ וצ להאצמַאכָאנ טייג

 -- שינרעטצניפ רעד ךרוד טקוק ןוא

 דניק םענופ ןגיוא עטנפעצצ-פָא יד

 ,רעטנפעעצ-רענעפתא ךָאנ ןענייז ייז

 -- עטַאט רעקיסקיוועג רעכיוה רעד ןוא

 .רעקיסקיוועג ,רעכעה ךָאנ



 :גנורעדנואוורַאפ ןיא רעמ ךָאנ עטַאט רעד טרעווילג

 ,טמולחעגסיוא ךיז טָאה דניק'ס םולח ַארַאס ,עז --

 ןטַאט ןקיסקיוועג ,ןכיוה ַארַאס ;עז
 .טמולחעגסיוא ךיז טתאהד דניק סָאד

 רענענורטנַא רעד

 ,ןעמערַאברעד ךיז ןעמוק לָאז ,ליו סע רעוו

 --- ,ףָארטש יד ןרעגנעלרַאפ רָאג רעדָא
 --- ןעלּפַאצרַאװש יד ןקעדוצ קיביײא ןלעו ןעמערב
 .ףָאה ,ןעמערב עטוג ענייד ףיוא ףָאה

 ירענענורטנַא רעד ,רע טניואו לזדניא ןַא ףיוא

 :ןַאעקָא רעסיורג רעד ---םורַא דנור

 םענענורטנַא םעד ןט"לַאה קיבײא ןלעוו ןעלזדניא

 .ןַאמוט ןופ ןטלעצעג ערעטצניפ יד ןיא

 ,ךיז ןגיוו ןקפלג-רעסַאו עטדימשעגוצ
 :יײז רעביפצ ןגיוא עטיור-קיטולב
 ענעעזעג טשינ רעדנעל ךָאנ עדנזייר

 .יירדעג ןקימרוטש ןיא םופצ ןעמוק

 | ,ענעלַאפרַאפ יד טנורגּפָא ןופ ןפורקירוצ טשינ

 --- ,דניז רַאפ ןלתצצּפָא וצ טשינ ןענָאמ וצ טשינ

 טױרטרַאפנָא טָאה רענענורטנַא רעקיצנייא רעד זַא

 .,טניוו ןקידנזירּפַאק שבוצ ןעלגעז ענייז

 --- ןרעייפ ע"לַא ןשעל ןטניוו-םערוטש

 ;סיוא טשינ ךיז ןשעל ןגױא-רעסַאװ
 :ןרעיול ןוא ןרעיוב ןגױא-רעסַאװ
 .סױרַא טשינ ןפַאה ןופ טעוו רענייק

 --- ןטנורגּפָא יד ןיוש ןפָאלש עטליטשעגנייא

 . {ןייא טשינ ךיז ןליטש ןקָא"לג-רעסַאװ
 : ןענערָאװ ןוא ןענערָאצ ןקָאלג-רעסַאװ

 .ןיירַא טשינ ןפַאהד ןיא טעוװ רענייק
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 ןוז ןוא עטַאט ןשיוצ סעומש ַא

 | ?עטַאט ,הטימ יד ןעמעוו רַאֿפ
 .ןוז ,טשינ הטימ ןייק טימ ןיילַא ךיז טגרָאזַאב סצוו ,םעד רַאפ ---

 ?ףעטַאט ,הטימ יד ןעגנערב ןטספרַאד ןיהואוו

 ןוז ןיימ ,רבק ןייד ךיז טבָארג סע ואוו ,ןיהַא ---

 ? עטָאט ,רבק ןיימ ךיז טבָארג סע ואוו ,דנַאל סתאד זיפצ ואוו ןוא
 .ןוז ןיימ ,יח טשינ ,יה טשינ ---

 ? עטָאט ,רבק ןיימ ךיז טבָארג טרָאד תונכש ןיא ןעמעוו טימ

 ,ןוז ןיימ ,רימ טימ תונכש ןיפצ ---

 !עטַאט ,רבק ןיימ ןָאט קוק ַא ןעמענ ךימ וטסנָאק יצ
 ,ןוז ןיימ ,הטימ ןיא ךיז גייל ---

 ?עטַאט ,ןגיוא יד ןכַאמרַאפ ךיא ףרַאד יצ

 .ןוז ןיימ ,וצ ןיוש ןענייז יז ---

 ? עטַאט ,טבערוטש ַא יוװ ױזַא וטסגָאי סָאװ

 ןוז ןיימ ,עניימ טשינ זיא טייצ יד ---

 ! עטַאט ,ןּפַאכפיוא ךיז רעדיוו ךיא לעװ ואוו ןוא
 .ןוז ןיימ ,יה טשינ ,יהד טשינ --

 העש רעקידעכַאװ רעד ןיא

 טכַאנ ןטימ ןופ העש רעקידעכַאװ רעד ןיא
 .טכַאמעגפיױא טשינ ריט ןיימ ךָאנ לָאמנייק וטסָאה

 ,טיירגעג ריד רַאפ שיט ןיימ ייב ןסעזעג טשיג
 ,טיורב ןוא ןייוו ןיימ רירַאב ןייד טימ טיירפרעד טשינ

 ,טייגרעד דנע וצ העש עקידעכַאװ יד ןעוו

 ,טײלנַאב ריד ןופ ףתשנלש רעד ןיײרַא בוטש ןיא טמוק

 ,סױרַא ליומ ןופ טרמוו ַא גָאז ךיפצ ךָאנ רעדייא
 ;סיוא סע טשעל ןוא ןָא רעייפ סָאד ףָאלש רעד טריר



 יוצ ךימ טקעד ןוא טעב םוצ ךימ רעדיילש ַא טוט
 ? ואוו ,וטסיב ואוו---+ טספור וד ,טשרע ךיא רעהרעד ןַאד

 ,טדימשעג לוטש םוצ ,ןיילַא שינרעטצניפ רעד ןיא

 / ,טינ ךימ טסקעוװרעד --- ,טספור ןוא טכַאנ יד ּפָא וטסציז

 ,ףור ןייד םוטש טרעוו ,גָאט רעיינ רעד טיורג סע זַא
 ,ףיוא ךימ טקעװ ןוא טקערשרעד שינעמוטש ענעי

 --- ,סיוא ןיוש ץ"לַא זיא גיוא ןָא רָאנ ןפע ךיא יו

 .סױרַא בוטש ןופ סיפ ןגָאי ,ךיתצ רעה ,קיטסַאה

 ,לופ לזעלג סָאד ןייװ טימ טייטש ןסָאגעגנָא
 .לוטש רערעל רעד לעטש ןשַאר ןופ ךָאנ ךיז טגיוו

 .ןקיטייוו עפרַאש

 ,ןגיוצעג ךימ ןבָאה ייז --- ןקיטייװ עפרַא0

 ןעמוקעג ריד וצ ךיא ןיב רַאפרעד ןוא

 ןגױצ עניימ ןרעטש ןופ סױרַא דיינש

 .ןעמוג םענופ רימ גנוצ ןיימ סױַא סייר

 | ןבעל וצ ױזַא רימ זיא קילײװגנַאל
 רעטיר ןופ ץימש -- :סעגר ךיז ןָאמרעד ךיא
 ןבענרעד ָאד ןוא ,בייל סָאד ןקיטולב
 .רעטירד ַא ןוא רעטייווצ ַא טרַאװ ןוא טייטש

 ןגָארטעג ךָאנרעד רימ ןרעוו עלַא
 -- ,.רעלעק ןיא ףיט רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןוא

 : ןגָאז עניימ ןּפיל יד יוו רעהד |
 .רעלענש סָאװ טמוק ,ךיא ליוו ןדייל עיינ ---

 ןדייל עיינ ףיוא גנונעפָאה רעד ןיא
 ;רעטגיװעגנייא ןַא ליד ןפיוא ךיפז גיל
 :ןדָער עניימ ןּפיל יד יו ךיא רעה
 .רעטקילגַאב ,ךיירגינעק ןייד וצ לכיימש ----
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 טנַאלומיס רעד

 ,רעסעלש ןותצ טנעװ עקיד רעטניז)
 ,סעטַארג ןוא ןרעיוט רעטניה
 .(* לַארטנעצ רענעשפצלעגסיוא רעקידמערוט רעד טפפגלש
 ץהעש ענייז טגָאלש רעגיײז-טָאטש רעד ןוא
 ,עקיטכַאננטימ יד ךָאנרעד ,עקיטכַאנבײהנָא יד
 ,םוב : לָאמ ףלעווצ

 --- םוב ?לָאמ ףלעווצ ענייז ּפָא טגָאלש רעגיײז-טָאטש רעד ןעוו
 ,קעדוצ ןעיורג ןייז ּפָארַא ךיז ןופ טסייר טלָאמעד
 ,טיפוס םוצ טבינּפ ןטימ רעביא ךיז טיירד
 ןגױא עקידשרעדנַא ענייז טנפע ןוא
 -- רעד

 ןרָאי ךָאנ ןוא םישדח ןוא ןכָאװ ךתאנ ,טניאה סָאװ
 ,טפַאשנעגנַאפעג רעקידלודעג ןופ

 ,רעכעטיירק ןופ קנַארטעג ןקילַאג םבעד וצ טנַאה ןייז ןָאטעג יצ ַא
 .גנולש ךָאנ גנולש ןעקנורטעגסיוא ןוא ליומ ןטימ ךיז טרירעגוצ

 ,ןיילַא ךיז טימ ליּפש עסיורג יד ןביײהנָא וצ טגַאװעג

 ,ןטייהיירפ עלַא ןופ טייהיירפ ןיא ליּפש יד

 ,טכיל ןקידגדנעלב ןופ ליּפש יד

 ,קעדוצ םעד דרע רעד ןָא רעדייילש ַא
 ,רעטצנעפ ןוא ריט וצ גנורּפש רעקידנעגנילק ַא
 .ןגיוא יד ןופ רעייפ עטיור סָאד טמַאלפעגפיוא -- ןוא

 ,םוב לתמ ףלעווצ ןגָאלש ןכָאנ ,רעגייז-טָאטש רעד
 ,סנייא וצ --- בייהנתמצ םוצ קירוצ םותצ ךיז טרעק
 --- טשינרָאג רעטייוו ןוא ,םוב *ל::מ ןייא
 ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש קנַארטעג עקילַאג סָאד זיא טלָאמעד
 טנעה ןוא סיפ יד ןופ רעגניפ ןציּפש יז
 ,קירוצ טכיילגעגסיוא ןענייז
 ; ודלָאה םוצ רעמ טשינ טרַאּפש ךיוב ןופ דייוועגניא סָאד ןוא
 טנעה ןוא סיפ יד ןופ רעגניפ ןציּפש יז
 ,ןביוש ןופ זָאלג רעקיטש רעביא ןצנַאט

 (עינעגנעפעג-עגרָאטַאק עשיסור ַא



 ןגיוא עקידשרעדנַא יד ןופ ןליוק-רעייפ יד ןוא
 ּפערט וצ ּפערט ןופ ,ריט וצ ריט ןופ ךיז ןעלקייק
 ןרָאדירָאק עקידנע"לדניווש עלַא ןופ
 ןדניצ ,ןדניצ ,ןדניצ ןוא
 ,ןטייהדיירפ עללַא ןופ טכיל עקידנדנעלב ,עקידמערוטש סָאד

 ,ןקָאלג-עגנזוערט ןיא ןּפַאלק רעטכעוו
 ,רעסעלש ןופ ץרַאה סָאד ןרעכעל ןעלסילש
 ןפייפ רעטיר ,ןלַאנק ןשטייב
 ףוג ןקידנדנעלב ןוא ןטעקַאנ םעד ףיוא
 | -=+  םעד ןופ
 קירטש עבמארג ןיפצ רענעדנובעגנייא ןַא ךיז טלקייק סָאװ
 ןשינעפיט יד וצ רעטנורַא ּפערט וצ ּפערט ןופ

 ,לַארטנעצ םבענעטכיולעגפיוא ןוא ןטמערוטשעגפיופ+ םעד ןופ

 רעגייז-טָאטש רעד
 ,םוב לָאמ ףלעווצ ןגָא-לשּפָא ןכָאנ
 ,סנייא םוצ --- בייהנָא םבוצ קירוצ ךיז ןרעקמוא ןכָאנ ןוא
 וו ןכיצ םעד וצ סרעזייוו ענייז טרעטנעענ

 ,םוב ,םוב :טגָאלש ןוא

 תולבא ןופ זיוה

 -- ?ןייז טעװ סָאװ ?ןייז טעװ סָא!ו
 -- .ןייז טינ טשינרפנג טעװ סע
 ,ריט רעד ייב ןעייטש ןשטנעמ
 ,ןײרַא ןעמוק ןשטנעמ
 ,זיוה עלבא עקידייל סָאד ןטכַארטַאב
 | .סױרַא ןעייג ןוא

 -- ?ןייז טעװ סָאװ ?ןייז טעוו סאו

 --- .ןייז טינ טשינרָאג טעוו סע

 .םינּפ ןיימ ףיוא טלַאפ סע

 ; ןייֵש ענעסקעוו יד
 טיה ךיא ןוא ץיז ךיא

 ,טיפוס ןוא טנעוו עקידייל ןופ דיל-גָאלק סָאד
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 -- ?ןייז טעװ סָאװ ?  ןייז טעװ סָאװ
 -- ,ןייז טינ טשינרָאג טעװ סע
 טערטרָאּפ א טקוק סע
 ,ןירַא םינּפ ןיא רימ
 | :טדער רע ןופצ טקוק רע
 .טעב עקידייל סָאד ןעמענרַאֿפ ףוג ןייד לָאז

 -- 3 ןייז טעוו סאו ? ןייז טעוװ סָאװ

 --- גןיז טינ טשינרָאג טעװו סע

 ,ריט רעד ייב טשינ טייטש ןעמ

 ;ןיירַא סשינ טמוק ןעמ ןוא

 -- טערטרתצפ רעד רָאנ ןוא

 .טעב ענעמונרַאפ סָאד טכַאװַאב ןוא טקוק רע

 ָאטשינ רָאנ ןיב ךיא ואוו טרָאד

 ריא ןבענ ןוא ,יורפ ןיימ טּפָאל(}
 --- דניק ןריובעג סָאװ-רָאנ ןיימ
 געוו ןטייוו ןיימ רַאפ רעדיילק
 ,דניבעצ ךיא יו טשינ יז טעז

 ןָא ייז דיילק ןוא דניבעצ ךיא
 : טלַאהַאב ךָאנרעד קירוצ ןוא
 טכַאנ רעדעי ןיא טונימ ןייא
 ,ט"לַאטשעג ןיימ ןיא ךיז ךיא עז

 ןָא ךיז דיילק ךיא ,לָאמַא טפערט
 -- .,טונימ יד רעגנעלרַאפ ןוא
 ךיילק ןיימ ןופ טייקסייוו יד טרעוו
 ,טולב ןיא טברַאפעגּפָא יו טיור

 ? סדניק ןיימ ?סיורפ ןיימ ? טולב סנעמעוו
 דלוש ַא ךיז ןיא גָארט ךיתתצ ,תצ
 םעלק ןיא ענעטלַאהדַאב ַא
 -- .דלודעג ןטרעוװילגרַאפ טימ

 טכַאנ ךָאנ טכַאנ רימ טגנילק סע לייוו
 :לוק רעקידנלעפַאב ַא
 דיי"לק ןסייוו ןטיירג ןייד ןיא ---

 ,לָאמעלַא ףיוא ןנָא ךיז וט



 ; ר | טייצ יד טייג עלייוורעד ןופצ
 ;געט עניימ ןופ טייז רעד ןָא
 --- גיוא ןיימ זיא טנפעעצ טיירב
 יגעו ןטסטייוו םעד עזרעד ךיא

 ,טגנערטשעגנָא רעוא ןיימ זיא'ס
 :ףור ןטסליטש םעד רעהרעד ךיא
 ,ָאטשינ ךָאנ ןיב ךיא ואוו ,טרָאד
 .ףיױא ןרעטש ןיימ לייוורעד טייג

 ,ףיוא טייג סָאװ ,ןרעטש רעדעי

 ,העש יד ןרעטנעענרעד טעוו

 רימ ףיוא טרַאװ ןעמ זַא ,ןיוש גנַאל
 ,ָאטשינ ךָאנ ןיב ךיפצ ואוו ,טרַאד

 סיפ עניימ ןופ טירט יד רעטנוא |

 א

 ,סיפ עניימ ןופ טירט יד רעטנוא
 ,דרע רעד ןופ ןשינעפיט עפיט יד ןיא
 ,ןבעל ןיימ ןופ גנַאזעג"שיורעג עקירעהפיואמוא סָאד ךיא רעה
 .ײװנרעדָא --- זייוונעמזנארטש

 ,סיפ עניימ רעטנוא סָאװ ,דרע טכיש רעקיד רעד
 ,זָא=לג ןפילשעג ַא יו קיטכיזכרוד לָאמַא טרעוו
 דנעלב ַא ןביג ןגיוא עניימ רַאפ ןוא

 .ןרילָאק ןביז לָאמ ןביז ןופ ןברַאפ
 ךייט ַא ןיא ןיירַא טקוק סָאװ ,רענייא יו
 ךיז טעילַאװכ ןבעל ןייז יו טעז ןוא
 --- גנולגיּפשּפָא רעקידנטָאש ןייז טימ ןעמַאזוצ
 ןגיוא עדייב טימ רענעגנורדעגניײרַא ןַא ןייטש ךיפצ ביילב ױזַא
 .סיפ עניימ רעטנוא סאו ,דרע טכיש ןקיד טבעניא
 :עז ךיא ןוא
 | ענעדנוצעג ןטניריבַאל
 ; םולח ןיא רָאנ טעז ןעמ סָאװ ,ןרעייפ ןיא
 | ,ייֵז ךרוד ןוא ,ייז רעביא ןוא
 ,זייוונרעדָא --- זייוונעמפבזרטש
 ,םולח ןיא רָאנ טעז ןעמ סָאװ ,ןבעל סָאד

121 



 ,דרע טכיש ןקיד םבעד ףיוא םורַא ייג ךיא
 ,סיפ עניימ רעטנוא סָאװ
 ןשינעפיט עטשרעטנופ+ יד ןופ דיירפ יד ךיז ןיא גָארט ןוא
 | ,זייונרעדָא ---- ןייוװנעמָארטש

 ב

 ,געט ןופ גנולמוטרַאפ-"למוט ןיא
 | ,עקיפוס ,עקידנהעש --- גטט

 ,ןעזעג ןבָאה ןגיוא עניימ סָאװ ,גנואעז יד ךיא סעגרַאפ
 ,שינעטסיוװרַאפ רעדנילב ַא וצ יו דרע רעד וצ וצ-לַאפ ךיא ןוא
 ; גֹז ךיא ןוא
 ,געט עקיפוס עניימ ןענייז ןענורעצ
 ,טוג רימ טרעוו --- טרפאוו סָאד סױרַא רָאנ גָאז ךיא זַא ןוא
 ,טרָאװ ןופ גנַאלק רעטלַאק רעד זיא ןיילַא רימ ןופ רעקיאור לייוו
 ,טשינרָאג ןופ םינּפ סָאד זיא טרָאװ ןופ גנַאלק םענופ רעטלעק ןוא
 ,גנַאגרעטנוא ןופ ןעמוקנָא סָאד זיא ץלַא ןופ רעקיאור ןוא

 ץילב ַא רעדיוו טיג ןגיוא עניימ רַאפ זַא ןוא
 ,ןשינעפיט עטשרעטנוא יד ןופ גנואעז יד
 ּמִא ךימ טלייט סָאװ ,דרע טכיש רעקיד רעד זַא ןוא
 ,ןשינעפיט עטשרעטנוא יד ןופ

 סמערָא ענייז רעדנַאנּפ טנפע ןוא ךיז טלַאּפשעצ
 :ךיא גתאז -- טפור ןוא טפור ןוא
 ,ןגָארטרעביא ךימ ןעמוק ןפרַאד סָאװ ,רעגערט יד ךָאנ ת:טשינ ---
 .ךָאנ ָאטשינ
 .ךָאנ ָאטשינ
 .ךָאנ ָאטשינ

 קעה ןָא טיירג

 ןעמָאל ןָא טיירג ןוא קעה ןָא טייר)
 ; רעדורב ,רעדורב
 ןעמָאנ רעזדנופצ ןופ ץרַאה םעד ןיא
 :ןעמָאל יד ףרַאװ ןוא קעהד יד ףרַאװ
 ,טיױט ןיוש זיא ןעמָאנ רעד זַא
 --- ,טייוועצ ןוא ןטָאשעצ-גנַאלק
 ןעמֹנצל ןוא קעה יד קירוצ םענ

 ,רעדורב ,רעדורב
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 רעטרעוו ןופ דלַאװ ןצרַאװש םעד וצ
 --- ,רעדורב ךיז זָאל
 --- רעטרעשַאב טשינ ,רעטרעשַאב ָאי
 ;רעטרעוװ עלַא ןופ זדלַאה םעד דיינש
 ,ּפעק ,רעזדלעה ןבָאה רעטרעוו
 ,ּפעצ ןוא טסירב ןבנמזה רעטרעוו
 - == ןעמָארטש ןיא ענעדָאזעצ-טו"לב
 ןעמָארטש יד ןופ טייקטיור רעד ןיא
 ןעמָאל יד ברַאפ ןוא קעהד יד ברַאפ
 | ,רעדורב ,רעדורב

 -- ןדנעש רעבייל ןייק טסנעק וד ביוא
 ;רעטרעוו שטָאכ דנעש
 ,ןדנעל ,ןטפיה ןבָאה רעטרעוו
 ןדנעש ןופ זיב ,קיניײּפ ןוא דנעש
 ; דימ ןוא ליטש ןלַאפ וטסעוו
 ,דימ ןוא ליטש ןגיל ןלעוו
 ,ןעמָאנ רעזדנוא טימ טייז ייב טייז
 . ןעמָא"ל עדימ ןוא קעה עדימ
 ,רעדורב ,רעדורב

 רמוש רעטיוט רעד

 רעמייב עקידסמענייק תורו
 ; ןגױזעגנײרַא טסיוו רעד ןיא
 רמוש ןקידנברַאטש םעד  ייב
 : ןגיוא עדנילב יד ףיוא-ןענערב

 ןגיולפעגכרוד זיּתִצ ּפהאלַאג ןיא
 ; רעטייר ַא דרעפ ןטיור ַא ףיוא
 ןגױא עדנילב יד ךָאנ ןגָאי
 ,רעטייו ,רעטייו רעטייר םבעד ךָאנ

 ,ןגיױא עדנילב יד ךָאנ ןגנזי
  ןענורעגסיוא ןרעוו ייז זיב

 ןגיוזעגניירַא טסיו רעד ןיא
 .ןענוּפשרַאפ בעװדןרָאד טימ ןוא
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 ,רעמייב עקידסמענייק יד ךרוד
 ,ןרעה וצ טשינ ןוא ןעז וצ טשינ
 רמוש רעטיוט רעד םוא ךיז טּפעלש
 ןרעטש ןייז ןיא רעכעל ייווצ טימ

 ןטפול רעד ןיא טנעה

 טנעה יד ףיוא --- ךיפצ ןוא ,ןטפול רעד ןיא טנעה

 .רעכעה ןוא ,רעכעה ןוא ,רעכעהיז

 ,ירעכעד ףיונצ ןצנַאט ןרעייפ

 ,טנעו ןופ סנטָאש ןיא ןצנַאט ןרעייפ

 טנעה יד רעכירַא ןצנַאט ןרעייפ

 ירעכעה ןוא ,רעכעה ןוא ,רעכעה

 ,ןייש רעקיטולב ןיא ןכָאטשעצ --- ןגיוא

 -- קוק ןוא ,ןקוק ןוא ,ןקוק
 ,ןקוצ ,ךיז ןשעל ןרעייפ
 ,ןייא ךיז סנטָאש ןיא ןבָארגרַאפ ןגיוא
 ןייש רענעשָאלרַאפ ןופ ךיור ןכרוד ןוא

 ןקוק ןותצ ןקוק .,יײז ןקוק

 ךיוא ןרעוו טנעה ןוא ,ןטפול רעד ןיא טנעה

 ,רעדימ ןופצ ,רעדימ ןוא ,רעדימ -
 ,רעדילג ענעברָאטשרַאפ טימ ,ךיא

 ,ךיור םענעבי"לברַאפ ןטצעל םעד םבעטָא
 ךייה רענעבייהרעד רעטיוט ןיימ ןופ קניז
 ,רעדינ ןוא ,רעדינ ןוא ,רעדינ

 ם י מ ל צ

 .ןטינשעצ זיא טפול יד ןוא --- טנַאה ןיא רעסעמ ַא

 ,טיירב רעד ןיא טינש ַא ןוא גנעל רעד ןיא טינש ַא

 (.טיור ךתאנ זיא יינש רעטרעבליזעג רעסייוו רעד)

 ,עטּפַאלקעגנעמַאזוצ לגענ טימ ןעגנַאטש ייווצ
 ,ייז ףיוא ןעגנעהד ךעלכעטרַאפ ,ךעלעגנעטש ןוא
 .(ייגש רעטרעבליזעג רעסייוו רעד זיא טיור ךָאנ)



 ,רעדניק ןייק טשינ בָאה ךיא ןוא בייוו ןייק טשינ בָאה ךיא

 - יז ןפא ןסעגרַאפ בָאהד ךיפצ זַא ,ןיוש גנַאל ןופ
 (.יינש רעטרעבליזעג רעסייו רעד זיא טיור ךָאנ)

 :םלצ רענרעצליה ַא יװ --- ןײלַא ךיא טָא ןוא
 .טיירב רעד ןיא טנעה עניימ ,גנעל רעד ןיא ףוג ןיימ
 (.טיור ךָאנ זיא יינש רעטרעב"ליזעג רעסייוו רעד)

 עלעגניי רעדנעלמערד

 - ,עלעגניי רעדנעלמער }
 ,ןיימ עלעגניי

 / ףימ וצ טשינ קוק

 ןיירַא ןגיוא יד ןיא

 רעפיט ןוא רעפיט
 ,ןייא ךיז בָארג ףָאלש ןיא

 ,עלעגניי רעדנעלמערד

 ,ןיימ עלעגניי

 ןברָאטשעג ןיב ךיפצ
 : טױט ןכרוד עז ןוא
 ,רעטשרע ןיימ רָאג --- וד
 ,טייגרַאפ רעטצעל רעד

 טּפשמרַאפ וטסיב
 .?ןייז וצ רעטצעל רעד
 ,עלעגניי רעדנעלמערד
 ,ןיימ עלעגניי

 ןטעבעג וטסרעה
 ,ןייועג רעטיב ןוא
 ,ךיא ןייוו סָאד זַא ,סייוו
 ,ןילַא ךיא ןייוו סנוד

 םירבק ןופ ןזָארג
 ,טײרּפש ןוא ייז ביילק ךיתצ

 רעגע"לעג ַא ריד
 ,טיירגעג רעטעּפש ףיוא
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 ןעמוק וטסעװ ןעוו

 ןייז וצ ןיוש רימ טימ

 ,עלעגניי רעדנעלמערד
 ? ןיימ עלעגניי

 טָאג ןופ טנַאה יד

 ןטינשעצ ואווץעגרע טגיל טָאג ןופ טנַאה '1
 -- טקַאהעצ ואוויץעגרע טגיל טאג ןופ טנַאה יד
 --- ןטיהרַאפ ּפָאק ןיימ טלָאװעג בָאה ךיא --- ךיא ןוא
 ,טקַאהרַאפ ןרעיױט ןוא ריט טימ ץיז ךיא

 ,רעדנוזַאב ךיז ןפרַאװ סָאװ ,גנַאלש ַא ןופ רעקיטש יו
 ,טנַאה טטָאג ןופ רעקיטש יד םוא ךיז ןרעדיילש ךיוא ױזַא
 ,רעדנואו עטצעל יד ףיוא טנפע רעדיילש רעדעי וע
 ,טנַאװ עטמַאצענּפָא ןיימ ךיוא ייז ןענעפעעצ

 ןטיה טשינ ךיז םענייק ןופ ןיוש ךיא וט טציא
 ; בור עטצעל ןייז טכוז סָאװ .,ןַאמ םעד ףור ךיעיז
 ,ןטינשעצ ואוו-ץעגרע טגיל טָאג ןופ טנַאה יד
 ,ביוטש ןוא טולב ןיא גנַאלש ַא ןופ רעקיטש יוװ --- ךיא ןוא

 ןענַאמוט עדנילב

 ,ןגיוא ענייד ןָא גנערט
 ,ןענַאּפש יד רעכיגרַאפ
 ןגיוצרַאפ זיא דרע יד
 .ןענַאמוט עדנילב טימ

 ,ןביוא זיא סָאװ ,רעד ןוא
 ןענַאד ןופ םענייק טעוו
 ןבייהרעד טשינ ךיז וצ
 .ןענַאמוט עדני"לב ךרוד

 ,ןטנותצ זיא סתאוו ,רעד ןוא
 ןענַאטשעג יװ ןייטש טעוװ
 ןדנובעג רעדנילב ַא
 .ןענַאמוט עדנילב ןיא



 ןעמוק ףרַאד סָאװ ,רעד ןוא
 --- ןענַאּפשעג ,רעטייר טימ
 ןעמוקעג ןיוש גנַאל זיא
 .ןענַאמוט עדנילב ךרוד

 ,ןגיופצ ענייד סייררַאפ
 ,ןענַאּפש יד רעכיגרַאפ
 ןגעוו יד ףיוא ילפ ןוא
 .ןענַאמוט עדנילב ןופ

 רעזייה עלַא ןופ ןייוועג סָאד

 ---לעווש יד קידנטערטרעבירַא --- ךייל
 ןרעמיצ עלַא ךרוד רימ ףיוא ךיז טננאה ןָאטעג ףרָאװ ַא
 עטגָאלקעגסױרַא טשינ ,עטגָאזעגסױרַא טשינ סָאד
 --- בייו ןוא ןַאמ ןופ ןייוועג עכעלדנעטשרַאפ טשינ
 ,רעזייה עלַא ןופ ןייוועג סָאד
 ,רעטפָאהדעג רעקיצנייא רעד ןייז טלָאװ ךיא יו ױזַא

 ןָאק סָאװ
 ,ןליטשנייא ןענייוועג

 ,ןטעברעביא טפַאשטנייפ
 ,ןפורקירוצ טיוט
 ,ךימ ןבָאה טרעמַא"לקעגמורַא טנעה טנזיוט
 ,ריט וצ ריט ןופ ךימ ןגיוצעג
 ןײֹרַא םוק ,ןײרַא שבוק :ןטעבעג
 ,רענעמוקעגניירַא ןַא ןיוש ןיב ךיא -- טנא ןוא
 -- .ךיז גיינ ןוא לַאז םעניא ןיוש ייטש ךיתצ
 ,טכַאדעגסױא רהאנ ןעוועג רימ ךיז לָאז)
 (? טנייװעג ָאד טָאה רעצעמע זַא
 ,יז ןוא רע --- :עדייב

 --- בייוו ןוא ןַאמ
 ָ ןטכענ וו ערעדנַא טנייה ייז ןענייז

 ,גוצנַא םעניורב-לקנוט ןיפצ --- רע
 ,לַאש רענירג ןיא עטלקיוועגנייא ןַא --- יז

 ,ןלעטשפיוא ךיז טפרַאדַאב ייז ןבָאהד ןפרַאד
 ,טסַאג ַא ןיירַא טמוק סע זַא ,ךיז טריפ !סע יװ
 -- -- ךיז טגיינ ןוא טסַאג ַא ןיירַא טמוק סע זַא
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 --- םייוו ןוא ןַאמ --- יז ןוא רע ,עדייב
 ןסעזעג רעהַא זיב ןענייז ייז יװ ,ןציז
 ,רעטצנעפ םוצ ּפָאק טבעד ןַאװיד ןפיוא --- יז

 לכלוטש ןקיכע"לייק ןפיוא ָאנַאיּפ רעד ייב רע
 ,רעגניפ עטקַאנקעגסיױא יד טכערב
 : ןקָארשרעד סױרַא לָאמַא טימ עדייב ןגָאז
 | ,טציז ---
 .ןעמוקעג טסַאגוצ טשינ ןיב ךיא ,טשינ טכַאמ'ס :ךיא גָאז

 : רעטלמוטעצ א ןיוש גָאז ךיפתצ ןוא
 ןעמוקעג טפעשעג רַאפ ןיב ךיא ---
 -- טראמאו עטצעל סתאד ךָאנ טקידנעעג טשיג

 ,ןעמוקעג רעהַא ןיב ךיא סָאװ וצ ,ץלָא ןָא ךיז ךיא סעגרַאפ
 ןיירַא קניז ןוא לוטש ַא ףיופצ ךיז ץעז
 .שיבעפיט רעקידנלַאפ רענדָאמ ַא ןיא
 -- ייוצ ןטערטרַָאּפ ,טנַאװ רעד ףיוא ,רעביאנגעק

 -- םייו ןוא ןַאמ --- יז ןוא רע
 ; טכיזעג ריא וצ טדנעוועג טכיזעג ןייז
 ,גוצנַא ןקידלטסעק ןלעה ןיא --- רע
 .רעיילש ןטכיולעגכרוד ַא טימ עטקעדעגוצ ַא -- יז
 ןעמוקנײרַא םייב רעירפ יו ,ךָאנ רעפרַאש
 ,עטגָאזעגסױרַא טשינ סָאד ריט וצ :ריט ןופ טגָאי
 ןייועג עכעלדנעטשרַאפ טשינ ,עטגָאלקעגסױרַא טשינ
 --- בייוו ןוא ןַאמ ןופ

 ,רעזייה עלַא ןופ ןייוועג סָאד

 ,ןייגוצסױרַא ריט רעד ייב ןיוש טלַאה ךיא זַא
 ,זיוה םענופ ןכַאז עלַא יו ,ךָאנ ךיא רעה
 .ןענַאװיד ןופצ ןעקנַארש ,ןלוטש ,ןשיט עלַא

 לקנעב עקידכעלייק סָאד ןוא תנַאיּפ סנננד ןוא
 / :גנולפייווצרַאפ ןיא ןגָאלק
 .טימ זדנוא םענ ,ןענַאד ןופ וצ זדנוא םענ --
 ,ןירַא ואוו רעלעק ַא ןיא ץעגרע זדנועצ ףרַאװ
 | ,קעװַא דלַאװ א ןיא ץעגרע זדנוא ּפע"לש
 ןָא זדנוא דניצ ןוא זדנוא רעטילּפשעצ ,קַאה ַא םענ
 .סַאג רעד ףיוא רעייפ ַא זדנוא ןופ ךַאמ
 ,בייוו ןופיי ןַאמ ,יז ןוא רע -- טשינ טסעז
 ;ןסעזעג רעהדַא זיב ןענייז ייז יוװ ,ןציז
 ,רעיורט רעצנַאג רעד --- זדנוא ףיוא
 .ןרערט ערעווש יד --- זדנוא ןיא
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 ,לעוש רעד ףיוא ןיוש ייטש ךיא זַא
 ,סיפ עניימ רעטנוא טעּפרַאק רעד ץלַא ךתצנ ךיז טרעדיילש
 : ךיז טעב ןוא ךיז טרעמַאלק ןופצ ךיז טרעדיילש
 ,טימ ךימ םענ ,ןענַאד ןופ קעװַא ךיוא ךימ םענ ---

 ,רעמייב יד ןופ ןגייווצ עלַא ףיוא ,קרַאּפ שבעניא
 ,רעטעלב יד ּפָא טלסיירט ןוא טסברַאה רעד טציז

 ןעלמיה ןופ ןרעיוט

 ,ןעלמיה ןופ ןרעיוט ,רימ רַאפ ףיוא ךיז טנפע
 ; רימ רַאפ ךיז טנפע ,ןעלמיה ןופ ןרעיוט

 ,ןעלמיה ןופ ןרעיױט ,לעװש רעייא ףיוא ןעיצסיופתצ ךיז ךיא לעװ טשינ זַא

 ןייז טעו סע סָאװ טשינ סייוו ךיא --- ןייז טעו סע ןוא

 .ןעלמיה ןופ ןרעױט ,ךייא טימ ןוא רימ טימ

 ,רעלטעב ןייק טשינ ןיב ךיא ,רערעדנַאװ ןייק טשינ ןיב ךיא

 ;טסַאג רעקילעפוצ ןייק טשינ ןוא

 ;ןרעדנַאװ ןופ טשינ רעבָא --- דימ ןיב ךיא

 ; ןעלטעב ןופ טשינ רעבָא --- טקירעדינרעד ןיב ךיפתצ

 | ;טײקטרעטַאמעגנייא ןופ טשינ רעבָא --- ןעור ליוו ךיא

 ןעלמיה ןופ ןרעיוט ,ךייא ןופ ןעוועג רענעסױטשרַאפ ןייק טשינ ןיב ךיא

 -- +ןעלמיהד ןופ ןרעיוט ,ךייא וצ ןעמוקעג טשינ ץעגרע ןופ ןיב ךיא ןוא

 -- ןֶָא קיביא ןופ ךיא ייטש ױזַא --- ךייא ןבעל ייטש ךיפצ יו ,ױזַא טָא

 ,ןביוא ןופ רענעלַאפעגּפָארַא ןייק טשינ

 ,ןטנוא ןופ רענעגיולפעגפיורַא ןייק טשינ

 םידעפ ןייק טנעה עניימ ןיא טשינ טלַאה ךיא ןוא

 ,טפנוקוצ ןיימ ןופ טשינ ןופצ טײהנעגנַאגרַאפ ןיימ ןופ טשינ

 -- ךייא ןבעל ייטש ךיא יו ױזַא טָא

 ,ןעלמיה ןופ ןרעיוט ,רימ רַאפ ןענעפע ךיז ריא טלפאז

 ןייז לָאז סע סָאװ טשינ סייוו ךיא --- ןייז לאז סע ןוא

 .ןעלמיהד ןופ ןרעיוט ,ךייא טימ ןוא רימ טימ
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 ערוצמ רעד

 ץערק ןופ ףוג
 ;ּפָאק ןוא ביי"*ל ףיוא

 ץעזעג סָאד
 פי דייש : טלעפַאב

 ץעזעג סָאד
 --- .טיהעגּפָא זיא
 ץערק ןופ ןַאמ
 ,טיהַאב ,טכַאװַאב

 טייק-רעיומ
 טָארד ןופצ ןייטש ןופ
 טיײרּפשעגסױא
 ,טָאטש רעטניהַא

 םוטש ןוא םורק
 ץענ-ןטפארד ןיא
 םורַא טנַאּפש
 .ץערק ןופ ןַאמ רעד

 טולג ןיא --- ּפָאק
 ,שבַאלפ-ןענוז ןופ
 ,טולב ןיא --- ףוג
 ,םַאק ןופ ןייצ ןיא

 םַאק ןופ ןייצ
 --- ףיױרַא ,ּפָארַא
 םָאלפ םעד טליטש
 ,ףוג ןפירט ןופ

 ,ףיוא טייג טכַאנ

 ןייש-הנבל
 ףוג םעד טליה
 .ןייא ןסייוו ןיא

 טכירעגפיוא
 --- ץענ-הסיפת ןיא
 טכיל םוצ טינק
 .ץערק ןופ ףוג רעד



 ןעגנורעגירעד ןופ ןייש רעד ךרוד

 ןעגנורענירעד ןופ ןייש רעד ךרוד
 +'ןגיוא ענייד רימ ףיוא ןקוק
 ןעקנעב סָאװ ,רעטרעוו ןעוו ,זינצ טוג ןוא

 . ,טדערעגסױרַא ןרעוו וצ

 לױמ ןופ ןעלקניוו יד ןיא ףיוא ךיז ןזייל ,ךיז ןעגנילקעצ

 | .םיוש םענעריוופרַאפ ןסייוו ןיא

 ,טייגרַאפ --- טנװָא רעד .ןעגנַאגרַאפ זיא גתצט רעד

 :רעטרעװ עשירַאנ יד רימ ףלעהד טשינ

 ---"טייגרַאפ טנװָא רעד ,ןעגנַאגרַאפ זיא גָאט רעד,

 ןדײײוסױרַא ףימ ףלעה טשינ

 ךיז ןקע"לּפטנַא וצ סױרַא ךיד ףור ךיא

 : געט ענעגנַאגרַאפ ןופ ןייש ןיא
 ,טסיב וד ראנ ַארַא'ס ,וד ןותצ
 ,ּפָאק םענעגייא ןפיוא טנעה עדייב טספרַאוורַאפ
 ; טסכערברַאפ ןוא טספרַאװרַאפ
 ,טסיב וד סָאװ רַאנ ,טשינ וטסייוו יצ
 ױעטקעלּפטנַא רעד ןייטש ףרַאד קיאור זַא
 ;םענעגנַאגרַאפ םענופ ןייש ןיא
 ,טכיזעג סָאד ןייז ףרַאד טנעפעעצ-ןפָא זַא
 .םענעגנַאגרַאפ םענופ ןייש ןיא טכיול סָאװ

 | ,עלַא ןועצ ,וד ןוא ךיא
 .,רעטרעוו ןופ גנַאלקּפָא רעד ןענייז רימ
 - ,טדערעגסיױרַא ןרעו טשינ ןענָאק סָאװ

 | -,עלַא ןוא ,וד ןוא ךיא
 םיוש רעטרעווילגרַאפ רעסייוו רעד ןענייז רימ
 עטקיטשרעד ןברַאטש סָאװ ,רעטרעוװ ןופ

 ,ןּפיל יד ןופ םעלק ןיא

 ,טייגרַאפ --- טנװָא רעד ,ןעגנַאגרַאפ זיא גתאט רעד

 :רעטרעוװ עשירַאנ יד רימ טפלעה טשינ

 --- ?טייגרַאפ טנװָא רעד ,ןעגנַאגרַאפ זיא גנאט רעד ,
 ןדײרסױרַא רימ טפלעה טשינ
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 ןגיוא עקידנפָאלש יד רעביא

 -- ןשטנעמ עלַא ןופ ןגיוא עקידנפָאלש יז רעביא
 --- ךעזייה עדמערפ ןיא ןשטנעמ עדמערפ
 ,טנַאה ןיימ ןופ רירַאב רעד ךרוד ךיז טגָארט
 --- .ןגיוא ענעגייא עניימ וצ טקעד סָאװ ,טנַאה ןיימ ןופ
  ןעגניר עקידרעייפ עטי"לגעגנָא
 ,יירדעג ןיא ךיז ןעלקייק
 דימ טשינ ןרעוו ןגיופצ עניימ ןוא

 ,ייז ףיוא ןקוק וצ ןופ

 ,ןפָאלש ןוא רעזייה ןיא ךיז ןגיל ןשטנעמ ,עז

 ,ןשטנעמ עלַא ןופ טייקיאור רעד ןָא אנקתמ ךיז ןיב ךיא
 ,רעצרעה ערעייז ןופ סױרַא טגָאלש סָאװ ,םעטָא ןשימטיר םעד ןָא
 ייז וצ טפַאשיירט רעשילידיא רעד ןז
 --- !ץ'העש עכעלטקניּפ ענעטסָאמעג יד ןופ
 ,ּפעק ערעייז רעביא ןביוא ןעוו
 ,גנונעכערסיופצ ןֹנָצ ןוא רדס ןָא
 ,ןייוועג ןיא ןוא ףייפעג ןיא

 --- ןרענוד ענעטנאשעצ ןלַאנק
 .גנודנעלרַאפ ןוא טיוט ןוא גנוטסיוװרַאפ

 .ןפָאלש ןוא רעזייה ןיא ךיז ןגיל ןשטנעמ ,ז

 טציײרעגנָא ,טקישעגנָא סע בָאה ךית-: זַא ,ןייז לָאז
 ,לַאנקעג ןוא ףייפעג סָאד

 --- סָאַאכ םעד --- גנודנעלרַאפ ןוא גנוטסיװרַאפ יד
 ?ּפעק סנעמעלַא ןוא םעניימ ףיוא

 ור ןופ ןטָאש ַא ןעוו ,לָאמַא

 ---רימ רעביא ךיוא ךיז טײרּפשעצ

 :לוק ןטרעדורעצ ,ןדימ ַא ןופ רעטסילפ ַא ךיא רעה
 .רעמ טשינ ,גונעג ---

 ,ןיילַא ךיז ףיוא רעמ טשינ ךימ ץייר
 ,ריד ףיוא ןוא ךיז ףיוע

 ןגיוא ענייד ןופ טנַאה ענעגייא ןייד רעטנורַא םענ
 ,ןעגניר עקידרעייפ עללַא שעלרַאפ ןוא
 ,ריד ןיא --- ורמוא ןופ הוואת יד
 ,וטסיב --- גנודנעלרַאפ ןוא טיוט ןוא סָאַאכ
 ,ןײלַא --- וד --- וד

 .ןפָאלש ןוא רעזייה ןיא ךיז ןגיל ןשטנעמ ,עז



 תוואת עטקיטעזעג טשינ

 ,ןקיטעזנָא ךיז ןליוו תוואת עטקיטעזעג טשינ
 ,ןייז טרעטַאמרַאפ ןליוו סמערָא
 ,גנומעלקרַאפ ןכוז ןּפיל
 ,גנוכערברַאפ ןכוז רעגניפ
 ,רענירג ךָאנ ךיז ןענירג ןגיוא יד ןיפ+ ןרעייפ ענירג
 ירעדלעפ ענעריורפעג ףיוא ףלעוו ןופ ןגיוא יו

 .רעדלעפ ענעריורפעג ףיוא ןגיוא ענירג

 ? תוואת יד ןקיטעז ףרַאד סָאװ ,רעד זיא ואוו
 !טשינ רע טמוק סָאװרַאפ ? טשינ רע טמוק סָאװרַאפ
 -- ? טגָאזעגוצ טשינ טתהאה רע יצ ,טגָאזעגוצ טָאה רע
 ,טגָאזעגוצ ךָאד טָאה רע ,טגָאזעגוצ ךָאד טפאה רע
 ,סרעסעמ עקידנליצ יוװ --- ןגיוא עטגנערטשעגנָא
 ןביוש עלַא ךרוד ןדיינש ןגיוא עטגנערטשעגנָא

 : ןגעו עלַא רעביא ןרעטשינ ןגיוא עטגנערטשעגנָא
 ש ?טשינ רע טמוק סָאװרַאפ ,ןעמוק ףרַאד סָאװ ,רעד
 .טגָאזעגוצ ךָאד טָאה רע ,טגוזזעגוצ ךָאד טָאה רע

 ,ןע"לגילפ ענעסירעגרעדנַאנַאפ יו --- ןרעמיצ ןופ ןעגנַאהרָאפ
 --- לגייפ עטעלייקרעד ןופ ןעלגילפ ענעסירעגרעדנַאנופ יו

 -- ךעליירפ ךָאנ זיא גָאט רעד ןוא ,קיטכיל ךָאנ זיא גָאט רעד ןוא
  ?טשינ רע טײגרַאפ סָאװרַאפ ?טשינ רע טייגרַאפ סָאװרַאפ
 ,רעניד ךתאנ ךיז ןעיצ רעגניפ עניד
 -- רעדלעפ ענעריורפעג ףיוא ןרירפ רעגניפ עניד
 -- רעדלעפ ענעריורפעג יו -- ןטעב עסייוו
 .רעדלעפ ענעריורפעג ףיוא רעגניפ עיולב

 דיל
 לקנוט זיא דלַאװו רעד '|1
 ,ןרעטש יד ךיוא ןליוו

 הנבל יד ךיוא ליוו
 .ןרעוו ױזַא לקנוט

 ,רעמו"לש ןוא טכַאננטימ

 ןגיוא עקידהנבל

 --- לקנוט טָאטשנָא ןרעוו
 .,ןגיוצרַאפ ךָאנ רעטיור
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 ןגיוא עקידהנבל
 ,ןרעצרַאפ ןופצ ןענערב
 ,קיטשרוד ןוא קידהוואת
 .ןרעטש עלַא ןוא ךיז

 ןעלסייוו עקידנטולב
 ,ןצירּפשַאב ןוא ןלַאפ
 סרעמייב יד ףיוא ןלַאפ
 .ןציּפש עקידרעפעלש

 עטנפעעצ ןגיוא יד

 ,טיירב ןוא טייו ןקוק ,עטנפעעצ ,ןגױא '|
 -- גנעל רעטסגנעל רעד ןיא טקערטשעגסיוא ןענייז טנעה יד ןוא
 | ,טיוט ,טלעטשעגּפָא זיא ץרַאהד סָאד רצנ

 --- דרָאמ ןופ ןוא דלַאװג ןופ םינמיס ןייק ָאטשינ
 | .,ליומ ןפיוא םוא טבעווש לכיימש ַא
 ,דרתאב רעד ןופ רָאה עכעליורג יד ףיוא --- ליומ ןופ ןוא

 -- ליד רעד ךױא .טרעהעג סעּפע ןבָאה טנעוו יד

 ,רעמ טשינ ןעקנעדעג יז -- ?טעבעג יצ יירשעג

 .ליטש רעד ןיא ןיײלַא ןעלכיימש ייז לייוו

 ,טכַאנייב ייס ,גָאטיײב ייס ןָא טלַאהד לכיימש רעד ןוא
 --- טלעװ רערעסיוא רעד וצ ךייט ַא יו סױרַא טמָארטש
 .טכַאמרַאפ קיבייא ףיוא זיא ליומ סָאד שטָאכ

 .ןַא ּפ ש ַא

 -- ןַאּפש א
 :ןַאעקָא ןופ סייז רענעי ףיוא ךיא ןיב טָא ןוא

 גנורּפש ןכעלרעדנואוו ןיימ ןופ רעטשַאררעביא ןַא ןיילַא
 :גנוצ רעקידנעלמַאטש ַא טימ ךיא בָאה טלמרומעגסיױרַא
 ,רעטשטנעבעג



 ?רעטשטנעבעג רעד ןייז טפרַאדַאב סע טָאה רעוו רָאנ
 ןגעלעג שינרעטצניפ רעד ןיא ןגפזלשרַאפ זיא סָאװ ,רעד יצ
 : ןגעקטנַא רימ ןעמוקעגסיורַא טשינ ןוא
 ,טכילנרעטש טימ רענעטכיױלַאב א ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעד יצ
 ; טכיזעג ןיימ ףיוא טניישעגּפת ךיוא טײקנטכױלַאב ןייז ןותצ
 --- ןייב ןוא ביוטש ףיוא רענעטָאשעצ ַא -- ךיז טפאה סָאװ ,רעד יצ
 ,ןייג ןעמונעג ןוא ךיז טלעטשעגפיוא ,גנולצולּפ טרעדילגעגפיונוצ
 ,גנורּפש ןכעלרעדנואוו ַא ,ךיא יו ,לָאמַאטימ ןבעגעג

 :גנוצ רעקידנעלמַאטש ַא טימ טלמרומעג ךיז רַאפ זייב ןוא
 ? רענעטלָאשרַאפ

 ,דמַאז ןטײרּפשעגסױא םוצ ךיז ךיא בָאה ןגױבעגּפָארַא
 :טנַאה ןיימ ןופ רעגניפ יד טימ טנכייצעג דמַאז ןיא ףיט ןוא
 ,רעטשטנעבעג --- רענעטלָאשרַאפ

 ןגיוא עניימ טימ ןיילַא בָאה ךיא זַא ,םעדכפאנ ןופצ
 ,טנַאה ןיימ ןופ ןכייצ ןפיט םבעד ןעזרעד
 ,ןגיוצעגוצ ןכייצ םוצ ךיז ךיא בָאה ןּפי=ל יד טימ
 ,דמַאז ןיא דמַאז ףיוא ךיז ןטָאשעצ ןײלַא ןוא

 -  רעטצנעפ עלַא רעטניה

 ,ךיא ייטש רעטצנעפ עלַא רעטניוו
 ; ןײרַא ךיא קוק ןביוש עלַא ןיא
 --- ?רעטצנעפ עלַא ןיא ךיא עז סָאװ

 ,ןייש ,ןייש

 ןצמיטש ןייק ןרעהרעד וצ טשינ טרַאװ ךיא
 ;דיײר ןייק ןרעהרעד וצ טשינ טרַאװ ךיא
 : קימתנרטשנביז רימ ןיא טסקַאװ עלייוורעד ןוא

 ,דיירפ ,דיירפ

 ,ןסַאמירג ךיז ןעיצרַאפ םינּפ ןיימ ףיוא

 ,םורק ךיז טיירדרַאֿפ םינּפ ןיימ

 : קינייװעניפיצ ןופ לָאמַאטימ רעהרעד ךיא ןעוו

 .םוק ,םוק
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 ןשטנעמ תונחמ זיוה ןדעי ןיא

 ,טנעוו ריפ ןופ טפַאשגנע רעד ןיא עטקירדעגפיונוצ

 עטקערטשעגסיוא ןופ דלַאװ ַא --- ּפעק עלַא רעביא ןופתצ

 .טנעהיד ,טנעה

 ,לָאמַאטימ רעטנורַא ןלַאפ טנעה
 ;לױמ וצ ליומ ןופ ךיז טלקייק רעמָאי ַא
 רעקידמערעוו ןייא --- ףוג ףיוא ףוג ןוא

 ,ליונק ,ליונק

 ד י ל

 - ,ןעלגילפ עקידלַאפ וצדלַאֿפ
 דלַאֿפ ַא ךָאנ דלַאפ ַא ןלַאפ
 ןעלגיּפש עקיטכַאנרַאפ יד ףיוא
 ,דלַאװ ןקיטכַאנ םעד רעטניה

 ןעלגיּפש עקיטכַאנרַאפ ןפרַאוװ
 ,ןייש טימ עטפיירטשעג סנטָאש
 ,ןעלגיררַאפ ןוא דלַאװ םעד ןעגנַאפ
 ןײרַא ןעגניר ןיא ןע"לגניר

 ,ןגייווצ ךרוד ןעלצרָאװ וצ---רעטיצ
 --- םורבעג ,רעטַא"לפעג ,רעטיצ
 ןגייווש עטקיאורַאב סָאד זיב
 ,םורַא ןעגניר יד טלגניר

 ,ןעלגילפ עקידלַאפ יד ןלַאפ
 ,דלַאפ ַא ךָאנ דלַאֿפ ַא ןלַאפ
 ןעלגיר עטלגיזרַאפ יד ףיוא
 ,דלַאװ ןטלגיררַאפ םבכעד ןופ

 - טַאררַאפ ןוא טנוב

 זד"לַאה רענעגרָאװרַאפ ,רעטיור ,רענעדנוצעגנפצ רע }
 ,דניק םענופ זדלַאה רעקניניד רעד

 : םיפלח עלַא רַאפ טיירג ,טקערטשעגסיוא טגיל
 ---טפָאלש ,ןירעצישַאב עיירט יד ,עמַאמ יד ןוא
 ,ןירעצישַאב רעיירט רעד ןופ ץַאלּפ ןפיופצ ךיפצ ןיב
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 ,םירדח עלַא ןיא ןענערב ןּפמָאלדזַאג
 ; גנונעדרָא ןיא --- ןייז ףרַאד סע יו --- בוטש ןיא סָאװ ,ץלַא ןוא
 ,ןעגנָאהרַאפ --- רעטצנעפ ןוא ,ןסָאלשרַאפ --- ןריט
 :רעטרע ערעייז ףיוא ןשיט ןוא ןלוטש
 ; ןטנוא --- עטשרעטנוא סָאד ,ןביוא --- עטשרעביוא סָאד
 ןעקנעב ןוא ןטרַאװ סָאװ ,ןריּפַאּפ עסייוו
 ;ןעּפ ןופ ןצירק עקיציּפש ךהאנ ,עפרַאש ךָאנ
 רעגייז ןופ ורמוא רעקיצנַאלג ,רענרעּפוק רעד
 ,ןיהַא טלצנעט ןוא רעהַא טלצנעט

 ,ןעלּפַאצרַאװש ,ךַאװ רעד ףיוא טייז .ךָאד
 ,ןרעיות+ טציּפשעגנת טייז ,ןפָא טייז !

 .רעגניפ ,קיד"לגענ טייז

 דלַאב ןדניצנָא ךיז טעוװ טכַאנ טייז רענעי ףיוא
 ;טַאררַאפ ןוא טנוב ןופ רעייפ סָאד
 דלַאב ןעגנירּפשסױרַא טעװ םירעדעג סרעייפ םענופ
 ,םיפלח ןופ דיל ענעלָאטש סָאד

  טכַאנ טייז רענעי ןופ רעייפ סָאד זיא טָא ןוא
 -- ןדנוצעגנָא ןיוש
 ָ ןעלּפַאצרַאװש ,טײקיכַאװ רעייא ןיא ריא טעז סָאװ
 ---טשינ סע ןעעז רימ ןעוו ,ןייז טלָאװ רעסעב זַא---ןעעז רימ ---

 ;זױה םענעגייא ןייד ןיא טַאררַאפ ןוא טנוב
 -- רעטצנעפ ןופ ןעגנַאהרצפ ,ןריט ןופ רעסעלש
 ; טַאררַאפ ןוא טנוב וצ םמיפנרוש
 טכיל םענעגרָאברַאפ ןפרַאװ ןּפמָאלדזַאג

 ; טַאררַאפ ןוא טנוב ןופ
 ןלַאנגיס רעגייז רענרעּפוק רעד טרעמַאה סע
 ; טַאררַאפ ןוא טנוב ןופ
 ריפַאּפ ןסייו ןפיוא ןעּפ יד טנכייצ סע
 ,טַאררַאפ ןוא טנוב ןופ סנכייצ

 ? ןעלּפַאצרַאװש .,ןיילַא ךייא ןיא ןענערב ןרעייפ ַא רַאפ סָאװ ןוא

 -- טכַאנ טייז רענעי ףיוא סָאװ ,ןרעייפ ענעגייא יד ---

 ,טַאררַאפ ןוא טנוב

 ,דניק םענופ זד"לַאה רענעגרָאװרַאפ ,רעטיור ,רענעדנוצעגנָא רעד
 ,טכַאװַאב טשינ ,טיזדַאב טשינ ,טצישַאב טשינ
 --- םיפלח עלַא רַאפ טיירג טקערטשעגסיוא טגיל
 .טפָאלש ,ןירעצישַאב עיירט יד ,עמַאמ יד ןוא

137 



 קלָאפ עשידיי סָאד טניואוו ָאד

 טָאטש רעקידמערוט רעד ןיא ןבעל עקידמערוט סָאו
 .ןרעייפ עסייוו ןיא טנערב
 דייס-טסיא רעשידיי רעד ןופ ןסַאג יד ףיוא ןוא
 ,רעסייוו ךָאנ ןרעייפ יד ןופ טייקסייוו יד טנערב

 ,דייס-טסיא רעשידיי רעד ןופ טייקידנענערב רעד ןיא ןײגמורַא ביל בָאה ךיא
 ,סטרַאקשוּפ ןופ ןוא ןלעטשעג ןופ טּפַאשגנע רעד ךרוד ןרַאּפש ךיז

 טייקנצלַאזעג ןוא חיר שבעד ךיז ןיא ןעמעטנצ ןוא |
 .ןבעל-טעקַאנ ןטציהעגנָא ןַא ןופ

 ןגיוא עניימ רַאפ סיוא ןסקַאװ טייקסייוו רעד ןיא ןעוו ,לָאמעלַא ןוא |
 םיפ ויב פאק ןופ ענעגנַאהעגמורַא ,עקידרעב ןדיי
 :עשרעבייוו ןוא עשלדיימ רעדמעה עגנַאל טימ
 ,ךעלעגייפ עקנַארק טימ סענעדיי רעדָא ,ןדיי ןוא
 ןגױא עקידנטעב עטקנעברַאפ טימ ןקוק סָאװ

 ; לטיווק-לזמ ַא םיא ןעגנַא"לרעד וצ הנוק ַא ףיוא
 ,ךעלעגעוויּפוטש עקידרעדער-ייווצ ףיוא ןדיי ןוא
 ןעלסקַא יד ןיא ןעקנוזעגנײרַא ףיט ןציז סָאװ ,סעקילַאק עדנילב
 סיירג ןוא רילָאק טבעד ןעלסקַא יד טימ ןעעז ןוא
 | -- .,הבדנ רענעפרָאװעגנײרַא ןַא ןופ
 ,ענעטלַאהַאב ַא טפַאשקנעב ַא רימ ןיא ףיוא ךיז טקעװ טל:צמעד
 ןרָאי עקידשלגניי ןופ ךָאנ טפַאשקנעב ַא
 ,'רעלטעב ןקידנעקניה םעניא ןרעוו לגלוגמ וצ
 ,לטעטש רעזדנוא ןיא סָאג וצ סַאג ןופ ןעגנירּפשמורַא טגעלפ סָאװ

 (ןעמָאנ ןייז ןעוועג זיא אירול)
 ףלעװש .ןרָאוטַארט רעביא עי"לוק ןייז טימ ןּפָאלק ןוא

 .ןעעז ןגיוא עניימ סָאװ ,לגעװּפוטש ןפיוא לָאמטּפָא טינ טציז יצ ,טסייוו רעוו
 ,טפַאשקנעב רעקידשלגניי ןיימ ןופ רעלטעב רעבלעז רעד
 -- ?גנורעדנואוורַאפ ןיימ ךעלטייה עדנילב ךרוד טעז ןוא
 ,קידמערוט טשינ ןעוועג טלעװ יד זיא טלתצמעד
 ,טציא יו ױזַא ןעוועג יז זיא סייוו רעבָא
 ,טציא יו סייוו ןוא קידרעייפ

 ,דייס-טסיא רעשידיי רעד ןופ ןסַאג יד ןיא זייוונהעש םוא ייג ךיא
 טייקסייו רעקידרעייפ רעד ןיא ןגיוא עניימ רַאפ סיוא ךיז לָאמ ןוא
 ,עטקערטשעגסיוא ןענָאלָאק ,עשיטסַאטנַאפ ןרעיוט
 ן"לעטשעג ענעלַאפעגוצ עלַא רעביא ןופ ךיז ןבייה סָאװ

 ןעלמיה רעקרָאיהינ עטקידיײילעגסיא עטייו יד וצ וצפיורַא
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 ןסמיזעג ערעייז עלַא רעביא סָאװ ,ןרעיוט
 : טפירשפיוא רעד טימ ןדליש עקידנעקנופ ,עטילגעגנָא ןעגנעה

 .קלָאּפ עשידיי סגעד טניואוו ָאד

 טָאטש רעקידמערוט רעד ןיא ןבעל עקידמערוט סָאד

  ,סגטָאש עיורג-לעג ןיא טייגרַאפ
 דייס-טסיא רעשידיי רעד ןופ ןסַאג יד ףיוא ןוא

 ;ךָאנ רעיורג-רעלעג טייקיורג עלעג יד ןָא טמוק
 / .ךדיי יד טָארט ייב טָארט ןענַאּפש סע
 ,עשרעבייו ןוא עשלדיימ ,רעדמעה עגנַאל יד טימ

 ;גָאר ַא ףיוא םלענ ץעגרע ןרעוו ןוא

 ,לגיופ ןקנַארק ןטימ לגייטש סָאד ענעדיי יד טגָארט סע

 .תו"לזמ טימ לטכַאש סָאד ךָאנ זיא לופ ןוא
 עקילַאק עדנילב סָאד םייהַא ךיוא טרָאפ טָא ןוא

 .ןלעטשעג ןוא סטרַאקשוּפ ןופ עטקידיײלעגּפָא ןסַאג ךרוד

 ןייג ךיז זתאל ךיא .רימ ןיא טסקַאװ טפַאשקנעב ןיימ

 .עקילַאק םענופ ןעלסקַא עטציּפשעגפיוא עטרַאה יד ךָאנ

 -- (ןעמָאנ ןייז ןעוועג זיא אירול)
 ,טסענ ןייז ןופ גנַאגנײרַא רעד ,גנַאגוצ רעד טקפאל ךימ

 ,ךיז ףיוא קוק ןקידנדיינש ַא ליפרעד ךיא ,גנולצולּפ ,ןענַאװ זיב

  יצצײלּפ ןטימ ןיא טציז סָאװ ,גיוא טנפעעצ ַא ןופ קוק א

 .טכַאנ עבילַאהד .ליטש

 ,טציא יוו ױזַא ןעוועג טשינ טלעװ יד זיא לָאמַא

 .טציא יו קיטכַאנב"לַאה ןוא רעטצניפ ױזַא

 ,ןרעיױט יד תמא ןַא ףיוא סיוא ןסקַאװ שינרעטצניפ רעד ןיא ןוא

 4 םולח ַא רָאנ ןעוועג גָאט ןופ םַאלּפ ןסייוו שבעניא ןענייז סָאװ

 ,טייקידכעלייק ןוא סיירג רעצנַאג רעייז ןיא ךיז ןקעלּפטנַא יז

 ןגָאר עלַא ןסילשרַאפ ןוא ןעמַאצרַאפ ןוא םורַא ןעלגניר

 .ןעגנוטסעפ ןופ ןרעיוט עקיד יו
 ןסמיזעג ערעייז עלַא רעביא סָאװ ,ןרעיױט

 : ןטפירשפיוא עקידנענרָאװ עטיור ןעגנעה
 .קלָאפ עשידיי סָאד טּפָאלש ָאד

 | .טכַאנ עב"לַאהד .ליטש
 ןרָאי עקידשלגניי יד ןופ טפַאשקנעב ןיימ רימ ןיא טנייו סע
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 דימ

 ;ןפָארטעג טָאה טשינרָאג ןוא טריסַאּפ טָאה טשינרָא}
 ,ןייטש ןטשרע ןפיוא ךיז טצעזעגּפָארַא ױזַא טו
 --- ןפָאלשעג טשינ ןיוש טכַאנ ךָאנ טכַאנ טָאה סָאװ רענייא יו
 | ,דימ

 סרַא דרע רעד ןופ ןעשטרָאט ןעלצרָאװ עטקעדעגּפָא
 ,דימ

 ּפָארַא ךיז ךיא זָאל ןעלצרָאװ עטקעדעגּפָא יד וצ
 ,דימ

 ,דרע רעד ףױא ןגיל ךעלדנייטש עצרַאװש

 ייז רעביא ךיז טּפעלש רעסַאװ-ןגער סָאד ןוא
  דימ

 ןּפַאלק ןוא ךיז ןעלקייק ,ךיא רעה ,ןגָאװ ַא ןופ רעדער
 : דימ

 דרעפ םענופ ךעלכענק יד ךיז ןכערב סע ןוא
 .דימ

 ו

 לוק ַא רימ ןיא קינייועניא טהנעט סעּפע

 / +דימ
 יז טימ לופ זיא טלעװו יד ןוא --- סעפפצרטסַאטַאק ,סעּפָארטסַאטַאק,
 ,לָאמַאכָאנ ןוא לפאמַאכָאנ ןעמוק ןלעװ סעּפָארטסַאטַאק
 ױזַא טָא סעפָארטסַאטַאק ןופ טימ רעד ןיא ןציז טביילב רעוו
 *? ךימ

 --- קירוצ קעדרַאפ ןוא םינּפ ןיימ ּפָא ךיא קעד

 קירטש עפייטש טימ טָאה ,סעפָארטסַאטַאק ןופ רַאה רעד ,ןיילַא טָאג

 ןגָאלש ןופ ןיילַא טָאג זיא טציא ,ןגָאלשרעד דרעפ סָאד ןיוש

 ,דימ

 ןגילפ עקידנרָאצ ןוא ענעסעגעגנייא עקנַארק
 דרע רעסַאנ רעד ףיוא ןלַאפ ןוא םוא ןכירק ,ןעזיױּפ
 ; דימ
 ,ןגיל עטיירדעגסיוא ןגנבו םענופ רעדער יד ןוא
 דרעפ םענופ ךעלכענק יד רעמ טשינ ךיז ןכערב סע ןוא
 .דימ



 ןזרעפ
 י

 ,םעדיוב ַא ףיוא ץעגרע ןיא ץַאלּפ ןיימ רימ ףיוא טרַאװ סע

 | ;ן"לייא ריפ ןופ חטש רעטײרגעגנָא ןַא --- ץַאלּפ ןיימ
 ,םידש עקידמעדיוב יד ןעמולזד ןגיוא עקידנעקנעב טימ
 ,ן"לייא ריפ ןופ חטש ןיימ ייז ןטיה ןגיוא עקידנעקנעב טימ

 ,םידש עקידמעדיוב יד רימ ןענייז םינכש עיירטעג
 ןשָאלרַאפ טשינ ךיז טנייה זיב ךָאנ טָאה ץרַאה ןקיטעמוא רעייז ןיא
 םעדיוב ןפיוא ןיב ךיא ןעוו ,גנורענירעד עלעקנוט יד
 ,ןושל ןָא ןוא רעטמיילעג ַא ,ןגעלעג ףוג-םלוג ַא

 ןורכיז ןיא ןקעוואוצפיוא טפַאשקנעב ךרוד ןעוו ןוואורּפ יז
 ; ןדיישרעדנַאנופ ייז ןופ ךימ ןלעפַאב טָאה סָאװ ,לוק ספנגד
 ןרתאי עטיוט ןופ זדלַאה ןכרוד ןענָאק לָאז רעוו רָאנ
 ?ןדייר וצ לָאמ ןטייוצ ַא לוק ַא ןפורסורַא

 ,רעדירב , 1 ןגפאז ןוא קירוצ ךיילג ךיז יז ןּפַאכרַאפ
 ; ןרָאװעג ןָאטעג ןיוש זיא ענענָאטעגּפָא סָאד לייוו ,ןלַאפרַאפ
 ,רעדיו טביא טימ ךיז ןעז וצ ,גנונעפָאה רעזדנוא רָאנ;
 ,ןרפי עטיוט ךרוד זדנוא ןיא רעקיטכי"ל ךָאנ ףיוא טבעל,

  ןכש רעזדנוא ןעוו ,גָאט רעד ןיוש זיא סייוו טשינרָאג ןוא,

 ;ןעמענרַאפ ץַאלּפ ןייז קירוצ ןוא ןעמוק טעװ,
 ,ןכָארברַאפ ןיילַא גנַאל ןיוש זיא ,םיא טריפ סָאװ ,טנַאה יד;
 ןעמערב נייז ףיוא טייקיטכיל רעטצפעל טימ טייוו ןוא,

 ,ןלייא ריפ ןופ חטש סםעד םורַא דתצר ַא ןיא ךיז טצעזעצ
 ; םידש עקידמעדיוב רַאפ ךיוא לסיבַא טסיירט ךָאנ ןַארַאפ
 ןלייצרעד ליומ ןייז ןופ ןרעה וצ --- דיירפ ךָאנ ןַארַאפ,
  "םעדיוב רעזדנוא ךָאנ שינעקנעב ןייז ןופ הדשעמ יד,

 ב

 ,למיה רעטילגעגנָא ןַא טגנעה ּפעק סנעמעלַא רעביא
 ,טכיזעג קידרעסַאוו-ךעלטיור ַא טימ ןענייש ןוא ףיוא ןעייג ןרעטש
 למירד ןטסיװ ןיא דרע-עמַאמ רעד ןופ *לּפָאנ םוצ וצ ןלַאפ ןשטנעמ
 ,טכיל ןקידרעסַאװ-ךעלטיור םענופ םינּפ רעייז ןטלַאהדַאב וצ
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 ,ןקורט ןגיוזעגסיוא ןיוש ,דרע-עמַאמ רעד ןופ לּפָאנ רעד ךיוא רעבָא זיא טנערבעגסיוא
 ; ןייא ןפָאלש ןוא טייקנקורט ןופ ביוטש םעד ןעמעטָא ןשטנעמ
 ,ןקור ןפיוא ןגיוצעגסיוא ןיוש ןעמעלַא יז טסיוורעד ,ןָא טמוק טכַאננטימ יד זַא
 ,ןייש רעטיור רעד וצ ןסיררַאפ רעמינּפ יד טימ

 ,רעטיור ןוא ךָאנ רעקידרעסַאװ טרעוו ןייש עקידרעסַאו עטיור יד ןוא
 ;ּמָארַא יז טרעדינ ןכייה ןביז עלַא ןופ
 רעטיוט ַא דרע רעטגיוזעגסיוא ןַא ףיוא ןזָאלרַאפ ןוא םערָא טגיל שטנעמ
 ,ּפָאק ןקידרעסַאװ ןטילגעגנָא ןטיור ַא טימ

 ג

 ,ןפרָאװרַאפ טגיל ןעלסקַא עניימ ףיוא ףוג רעטיוט א
 ;ןעניפעג םיא רַאפ בורג ַא ןָאק ךיא טשינ ןוא בוטש ַא ןָאק ךיא טשינ ןוא
 ,ןפרָאװעגפױרַא ףוג ןטיוט םעד רימ ףיוא טפנה סָאװ ,רעד לייוו

 ."ןענירטנַא :טרָאװ קיצנייא ןייא טדערעגסױרַא טביוק טָאה |

 ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה ױזַא --- ףוג ןטיוט ןטימ ןפיולטנַא

 ;ןֿבעגעג קנואוו ןייק רימ זיא םעד ףיוא -- ? סתאוו וצ ? ןיהואוו

 ןענַארַאפ דנַאל ַא זיא ץעגרע זַא ,ןײלַא ךיא םו"לח זיא

 .ןבעל ןטייווצ םוצ קירוצ ןכַאװפיוא ןלעװ עטיוט ואוו

 ןגעװ עלַא ןופ ביוטש ןלייז יד ףיוא ךיז טגיוו םולח ןיימ
 :רעטעלב עקידנלַאפ ע"לֲא טימ יירדעג ןיא ךיז טיירד םולח ןיימ
 ,ןגעגַאב ךיא ןעמעוו ןוא ,ףיולעג ןיימ ךרוד עז ךיא סָאװ ןוא
 ,רעטעּפש ,רעטעּפש ףיוא שינעלייא ןיא טלַאהַאב ןוא ךיא גרָאברַאפ

 ןגיובנלע עדייב ענייז טימ טפרַאװרַאפ ףוג רעטיוט רעד
 ; ןפייר עטסַאפעג ייווצ ןיא זדלַאה ןיימ ןייא טרעמַאלק ןוא
 ןגױא עניימ ןופ ?לּפַאצרַאװש סָאד טרעוװ ןעגניר עקידרעייפ ןופ ץנַאט ַא
 .ןפיול רעקידנצנַאט ,רעקידרעייפ ךָאנ --- סיפ עניימ ןוא

 ,רעטנורַא טגנעה ןעלסקַא עניימ רעביא ןופ ףוג רעטיוט רעד
 ;ןבענַאד בורג ןייק ,טשינ ץעגרע ןיא בוטש ןייק ָאטשינ
 רעטנוב ןֹוא רעקיברַאפ ץלַא רימ רעביא לייוו ,ױזַא טוג זיא
 ןבעל ןטייוצ ןופ דנַאל םענופ םולח ןיימ ףיוא-טייג

 ד

 ,רעיוט רעצרַאוװש ַא --- גננט ןלעה ןטימ ןיא
 ; רעטכעוו ןייק ָאטשינ ,ןענעפע וצ סָאלש ןייק ָאטשינ
 רעוא ןיימ טמענרַאפ םורַא ןופ טייקליטש רעטיוט רעד ךרוד ןוא
 .רעטכעלעג םענעטָאשעצ ַא ןעמיור עטייוו ןופ
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 : ןביולג ןיימ ןופ ןוא רימ ןופ ּפָא ןעמ טכַאל סָאד ,סייוו ךיא
 ,ןלַארּפרעדנַאנופ רימ בילוצ ךיז ןײלַא לָאז רעיוט סָאד
 . ,ןביוא ןופ קנואוו רעד טייצ רעד רַאפ ןרעוו ןבעגעג לָאז סע
 .ןלַאװק עלַא ןופ לַאװק םוצ ךימ ןעגנערב וצ קנואוו רעד

 רעוא ןיימ ןוא ןביוא ןופ קנואו םעד עזרעד ךיא רפאנ

 ;רעטכעלעג סָאד ןייא טליטש סָאװ ,ךרָאש ַא טרעהרעד
 ,רעיוט סָאד ןיילַא ןיב ךיא : עז --- ןוא ףיוא ךיז טבייה גנַאהרָאפ ַא
 .רעטכעוו רעד ןיילַא ,סתגלש רעד ןיײילַא ןיב ךיא : עז ןוא

 ,ןלַאװק עלַא ןופ לַאװק םעד ייב ךיא ייטש טעקַאנ ןוא -

 ;ןברַאפ ע"לַא ןופ ברַאפ יד רימ ףיוא טליּפש'ס ןוא
 ,גנולַאפעצ ,גנוזיילפיוא ךָאנ רימ ןיא דילג סעדעיַא טקנעכ סע

 .ןברַאטש ןרַאפ יו טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ יודיוו ןגָאז וצ

 ה

 ןטעלגרַאפ ןיגא ןלַאפ ,ןלַאפ ןרעטש עסייוו
 :דרע רעטעװעטרַאהרַאפ ןוא רעטלַאק רעד ןופ ןשטיינק עלַא
 ,ןטעבעג עזגלגנַאלק רַאפ ןוא ורּפָא רַאפ טייצ יד טמוק

 .טרעהדרעד ןייז ךיוא ןיילט ןוא ,ןרעהרעד וצ ןטעבעג עזָאלגנַאלק

 ,ןבעוורַאפ ןיי"לַא ךיז ןרעטש עסייוו ןופ בעוועג ןיא
 ;ביוטש ןופ ביױטש -- רעטײרּפשעצ ַא ,רעטייזעצ ַא ןלַאפ ,ןלַאפ
 ,ןבעל ןטירד ַא וצ ,ןטייוװצ ַא וצ ןייגפיוא --- ןטרָאד ןוא ,ןייגרַאפ --- ָאד
 .ביולעג סָאד ןייגשיוא ןופ --- ךָאנ רעליטש ןוא ,דיל-יודיוו סָאד ליטש

 ןגיוא עניימ ןופ ןעגנואעז יד ךיז ןגָארט טלעװו רעד ןופ ענענָאטעגּפָא
 ;טרעהרעד ןיוש ןענייז עניימ ךיוא ןוא ןטעבעג סנעמעלַא
 .ןגיוצעגסיוא ןגיל וצ ןופ ןָאטּפת דלַאב ףוג ןיימ ךיוא ךיז טעוװ/
 .דױע רעד ןופ םינּפ ןטעװעטרַאהרַאפ ןוא ןטלַאק ,ןסייוו םעד ףיוא

 ן

 ,רעדילג עניימ עלַא ןעגניז ןייזטסואװַאב ןקיטכיל ןופ דיל סָא!
 : דיײשַאב ןופ זמר ַא טעז גנוגייברַאפ ןופ ,גנוגיינרַאפ ןופ םולח ןיימ
 רעדינ ,רעדינ ץלַא לַאּפ ,רעטנורַא ךיא רעדינ ןכייה ע"לַא ןופ
 .דיירפ רעטמָארטשעגפיוא ,רעטקעוועגפיוא ןיימ ןופ סנכייצ עטיור-רעייפ ןכייצ ןוא
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 ,ןלַאנק ַא ,יירעפייפ ַא ,ךיז רעטניהַא ךפצנ ךיא רעה ןעיירשעגסיוא ענדָאמ סעּפע
 :קעה ןופ ןוא ןעמָאל ןופ ּפעלק יװ ,ּפעלק עביוט עּפמעט ןוא
 ,ןלַאפ ןופ ,גנורעדינ ןופ טכַאמ רעד וצ ךיז טױרטרַאטנָא ןיוש בָאה ךיא זַא רָאנ
 .קערש ןופ ןוא םירוסי ןופ ןלַאװק עלַא וצ רעקיטשרָאד ךָאנ וצ ךיא לַאפ

 ןטמעלקעג ַא ןגיל ךיז עזרעד ןוא ןגיוא יד ףיוא ןפע ךיא ןעוו ןוא
 -- ,טלעװ רעצנַאג רעד וצ םינּפ ןפָא ןַא טימ ,ןטקעדעגוצ ,ןטלײטעגּפָא ןַא
 ןטמעשרַאפ ַא ןופ טיור ןטימ עניימ ןקַאב יד ךיז ןע"לטיור סע יו ךיא ריּפשרעד
 .טלעק ַא טימ ךיז טיצרַאפ ןוא רעביא טנערב טיור סָאד זיב

 ,ןעניימ וצ גיוא עדמערפ סָאד ּפָא טרַאנ טכיזעג ןיימ ףיוא טלעק סתאד
 --ףיוא טצנַאלג גױא עדמערפ סָאד ;טלעװ רעד טשינ ןיוש רעהעג ךיא זַא
 ,ןענייוו ןייז ךיוא רעגָאלקַאב רעד רעביא טסייר ,ךיז טלקנוטרַאפ גיוא עדמערפ סָאד זַא ןוא
 ןוג ןיימ ןופ רעדילג עלַא ןיא ןיירַא טמָארטש סָאװ ,טכיל סָאד טשינ) ןיוש טעז רענייק ןוא

 גערָאװ ןקידנלַאפַאב םעד רעטנוא ןופ סױרַא ךיז ךיא בייה למיה םוצ ּפָאק ןטקערטשעגסיוא ןַא טימ
 ,םייל ןעיור רעקיטש עטּפעלקעגנתצ יד ןופ חיר םעד ךיז ןופ ּפָא "לסיירט
 םערָא רעסייוו ןיימ ךייה רעד וצ ךיז טקערטש רעבירַא ּפָאק ןיימ ןופ רעכעה ןוא
 ,םיוב ןוא זָארג ,היזד ןוא שטנעמ ףיוא טייקיטכיל עסייוו ןייז טײרּפש ןוא

 ז

 -- רעדניק עקיטפנוקוצ עניימ ,רעדניק עניימ
 -- ןגיוא עטצילבעגפיוא טימ ףָאלש רעייז ןופ ףיוא ןעגנירּפש ייז
 רעדניק עקיטפנוקוצ עניימ ןופ ץרַאהד ןטגיוועגנייא םעד וצ
 ,ןגיולפרעד יירשעג רענעסירעגּפָא רעכעלרעטָאפ ןיימ זיא

 ,ןורכיז ןיימ ןופ טקעמענּפָא זיא ץלַא ,טשינרָאג ,טשינרתאג ןיוש קנעדעג ךיא
 -- ןעירשעג טכַאנ ןטימ רעד ןיא ,עטַאט רעד ,ךיא בָאהד סנױזַא סהוו
 ןרֹי ןופ טנַאװ יד ןדיינשכרוד לָאז לוק ןיימ ןופ ךליהדּפָא רעד זַא
 .ןעילפרעד ,ענעריובעג טשינ ךָאנ יד ,רעדניק עניימ וצ ןוא

 ,ןלַאפרַאמ זיא --- ןפורעגסיוא רעדָא ,ןעירשעגסיוא לָאמנייא רעבָא
 ,ןעמונעגפיונוצ ךיז רעדניק עקיטפנוקוצ עניימ עלַא ןבָאה
 ,ןלַארטשוצפיוא ןעניגַאב ןיא למיה רעד טַאהעג טייצ טָאה סע רעדייא ךָאנ ןוא
 .ןעמוקעגניירַא זיוה ןיימ ןיא רעטצנעפ ןוא דיט ךרוד יז ןענייז

 ןזיר .עניימ רעדניק יד ,ייז ןענייז ,ךיא עז ,עכיוה
 ; רענייב עקידכעלייק ןיא טסַאפעגנייא ,ןזלעפ עטיירבעגסיוא --- ןעלסקַא
 ,ןזיּפש עטקערטשעגסיוא ןעצ ךיז ןטײרּפשעצ --- טנַאה ַא ףיוא ןבייה ייז זַא
 ,רענייצ עקידנעדנע"לב ןעייר ייווצ ףיוא ןטכיױל --- ןּפיל יד ןענעפע ייז זַא
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 -- : ןבילבעג ןייטש ןוא טקוקעגמורַא ךיז ,ןעמוקעגניירַא ייז ןעניי
 ,רעסעלש יד ןופ ןסירעגסורַא ,טלַארּפעגפױא ןענייז רעטצנעפ ןוא ריז
 ,ןבירשרַאפ בתכ-רעגניפ ןטױר טימ -- טנעװ יד ןוא ,םילכ ןייק טשינ ,לבעמ ןייק טשי

 ,רעסעמ ַא ןופ לגנילק רעטברַאקעצ ,טסָאר ןופ רענעסעגעגכרוד ַא --- ליד ןפיוו

 ,רעטציּפשעגפיוא ןַא ןיש ַא טימ טלמעלפ לטכיל-טייצרפצי ַא ןוג

 ,רעטקע"לפעגכרוד ַא ,רעטרעכעלעגכרוד ַא םורַא טצנַאט ןטָאע ַא ןו

 ,רעטציגעגּפָא ןַא ,רעקיטנַאקריפ ַא ןטסַאק ַא טייטש ,ןענַאטשעג טעב ַא זיא'ס ואוו צז
 ,רעטקעדעגּפנ ןַא בלַאה ,ךעלייל ןקידלמילב ַא טימ רעטקעדעגוצ ַא בלַאז

 םינּפ רעייז ףױא :עז ךיא ןוא ,רעדניק עקיטפנוקוצ עניימ ןעייטש
 ,ןפיילש עדייב רעבירַא זיב רעגנעל ,רעפיט ,ןשטיינק ןגיילוצסיוא ךיז ןָא ןבייז
 ,םיאנוש ןופ שינעמירקרַאפ טימ ןעמירק ,ןסייברַאפ ךיז ןעמענ ןּפיל יד ןוא
 ,ןפייר עקידנעמַאלּפ ,עקידנעלדניווש ןיא ךיז ןדניצ ןגיוא יד ןוא

 -- ןטסַאק םוצ םענעלַאפעגוצ ַא ךימ ןעעזרעד שרעייז ןגיוא יד זיכ
 ,ןענייוו ןקידנעּפילכ ַא ןיא םינּפ רעייז ןופ שינעמירק סָאד ףיוא ךיז טזיייצ
 ,ןטסַאמ ןָא ןוא ןעלגעז ןָא ןביירטמוא ךיז םי ןטימ ןפיוא רעסעב : ןגָאז יז ןוא
 .ןעניואוו ןצעזַאב ךיז ןעמוק וצ זיוה שכעניימעג ַאזַא ןיא רעדייא

 ,ןטלַאהַאב טייקידלוש ןיימ גנַאל ןופ ןיוש ךיא גָארט ןצרַאה ןיימ ןיא
 --- ןפָארטש ןוא ןטּפשמ ןופ העש יד זומ ןוא טעװ ןעמוק זַא ,ךיא בָאה טסואוועג ןוא
 ןטלַאקדרַאפ ןילַא ךיז טעוו רזג ןופ טרפאװ סָאד :טפָאהעג ךיא בָאה ךָאד
 ןפָא ןוא ױזַא קידנרָאצ ןרעוו ןכתארּפשעגסױרַא טשינ

 ,ןדער ןוא ןרעפטנערַאפ ןָא ךיז בייה ,ןטסַאק ןופ ףיוא ךיז לעטש ךיא ןוא
 : רעביפ ןופ יװ ,רעטרעוו עטקַאהדעגּפָא ענדָאמ סעּפע למַאטש ,למַאטש
 ןדייש טשינ ןיוש לָאמניק ךיז רימ ןלעװ --- ךיא גָאז --- ,ןברוח רעביא ןברוח, --
 .רעביא ,רעביארָאפ גנַאל ןיוש זיא ןברוח רעד זַא ,ןדייש טעװ רע --- ןדייש

 ןטסַאל ערעווש ןגָארט ןענעק וצ ענרעזייא ריא טָאה סעציײלּפ,

 ,רעסעב ,רעסעב ךָאנ ױזַא זיא רשפא --- ,ןעמוקעג ןקיטרַאפ םעלַא ףיוא ךיוא ןיב ךיא

 ,ןטסַאק רעצרַאװש ַא ןייטש אמתסמ ףרַאד --- ןטסַאק רעצרַאװש ַא טייטש סע זַא

 ..רעסעמ ַא ןרעװַאשז אמתסמ ףרַאד -- רעסעמ ַא ָאד טסרעװַאשז סע זַא

 .ןבירשעג ייז בָאה ךיא טשינ -- טנעװ יד ףיוא ןכייצ-רעגניפ
 -- -- ,ןסיג ,ןסיג ךיז ךָאנ טעװ ,ונ --- ןסָאגרַאפ ןעוועג ָאד זיא טולב-שידיי
 ,ןבילבעג ךָאד ןענייז ןפיורש רעבָא --- ןפיורש יד ףיוא ןלעפ ןריט
 ,ןסירעצ טשינ ךָאד ,ץנַאג ךָאד זיא ןטסַאק ןפיוא ךעלייל רעקידלמילב רעד ןוא
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 +!רעדניק עניימ ,ןטַאט רעייא ןבעגרַאפ טשינ ריא טנָאק עשז:סָאװ,

 -- ?לכימש ַא טימ ןטַאט םעד ןענעגעגַאב טשינ ריא טנוזק עשזי-סָאװ

 ,רעדנילּפעג ןופ ,ןעמָארגָאּפ ןופ ןטימ םעניא ןעמוקעג ,ריא יוו ,ךיוא ןיב ךיא

 ",לחומ ןיב ןוא --- הטיחש ַא ןופ ,ןברוזדד ַא ןופ ןטימ םעניא

 .רעדניק עקיטפנוקוצ עניימ רעמ ָאטשינ --- קוקַא ביג ךיא ,לָאמַאטימ
 ;ןגָאירעד ייז טבעטָא ןַא ןָא ןפיול ךיז זננל ןוא ףיוא ךיא גנירּפש
 רעדניר ןופ ןוא ןשטנעמ ןופ גרעב עטיוט רעביא ,רעבירג רעביא
 ןגתא"לש וצ ןָא טבייה גָאט בייהנָא ןופ העש יד זיב --- ,טשינ גָאירעד ןוא ךיא ףיול

 ןענַאמוט ענעטכױלַאב ןופ ןרעיױט יד רימ רַאפ ףיוא ךיז ןענעפע טלָאמעד
 : ןגעו עלַא ןופ ביוטש םעד וצ ,ךעלדנייטש יד וצ ןּפיל יד טימ וצ לַאפ ךיא ןוא
 ןענַאטשרַאפ טשינ ךיא בָאה רעירפ סָאװ ,סנױזַא ןייטשרַאפ ןָא ךיא בייה סעּפע
 ןגעקטנַא רימ וצ ךיז טרעטנעענ סָאװ ,ןוז רעד ןופ םינּפ ןקידכעלייק םעד ןיא

 .ןעמַאזוצ ךיז ןעייג ייז יו ,ךיא עזרעד ,טלעװ רעד ןופ ןקע עלַא

 --רעדנילּפעג ַא ןופ ףוס ַא ייב ,ןטימ ַא ייב ,בייהנָא ןַא ייב רעדיוו ןיב ךיא

 ,ןעמַאלפ עקידכעלייק עקידעגָאטרַאפ ןופ רעקַאלפעג ַא ,הדירמ ַא

 .רעדניק עקיטפנוקוצ עניימ ןרתאצ ןוא גנוקידיי"לַאב ןופ ןדניצ סע סָאװ

 זה שידי רעזדנוא זיא סָאד

 זיוה שידיי רעודנוא זיא סָאו
 ,ןעלגיר ןביז ףיוא זיוח ןגייא רעזדנוא
 ןעלגילפ-םערוטש ענייז ףיוא טניוו רעד סאו
 ,טכַאנ רעד ןיא ןגָארטרַאפ זנוא וצ טָאה
 טכַארבעג זדנוא רַאפ טניוומערוטש רעד ךָאנ טָאה סָאװ
 ?זיוה ןגייא רעזדנוא ןופ טנעװ יד טימ ןעמַאזוצ
 ןעלגיר ןביז יד ןכערבפיוא רימָאל
 --- .זיוה ןגייא רעזדנוא ןיא ןיירַא ןוא

 ,זייא --- סרעזדנוא ץרַאהד . . ,
 :ןרעווש רימ ןוא
  זייא ךיוא ןּפיל
 .ןרעוו ןלָאז
 יודיו טשינ סמענייק
 ,ןגָאזרעד
 זידסיסג טשינ סמענייק
 ,ןגנצלקַאב
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 יז ןיא .,ןעלקניוו
 --- :ןקוררַאפ ךיז
 טשינ רעמ ןוא ,ןקוק

 .ןקוק יו

 ,זיוה ןגייא רעזדנוא ןיא קינייוװעניא ןיוש רימ ןענייז

 .יוה שידיי רעזדנוא ןיא |

 קוק ןוא רימ ןעייטש ןעלקניוו יד ןיא עטקוררַאפ

 .ןריורפרַאפ גיוא רעזדנוא ןיא טביילב ןעעז רימ ספצוװ ןוא
 ,םענייק טשינ ,ךיז טשינ ,טשינ ןגָאלקַאב ,טשינ ןגנצלק רימ ןוא
 .ןריואוושרַאפ ןײלַא ױזַא ךיז ןבָאה רימ לייוו

 ,ןריט ןביז טָאה זיוה שידיי רעזדנוא . , ,
 ןלעוװש ןביז טָאה זיוה שידיי רעזדנוא
 עטקַאהעגּפָארַא ּפעק ןביז
 .ןלעווש ןביז יד ףיוא ןגיל

 זיוה ןגייא רעזדנוא ןופ ּפעק ןביז יד סָאד ןענייז
 -- ?ּפעק ןביז יד זיוה שידיי רעזדנוא ןופ

 ,סנכייצ עלַא ןעייטשרַאפ ןוא ןיוש רימ ןסייוו רעטציא
 .ּפערט יד ףיוא רעירפ טנגעגַאבנָא ןבָאה רימ סָאװ

 השעמ ַא ךיז ןענָאמרעד רימ . . .
 ; ןעניורק ןביז ןגעוו
 עטקַאהעגּפָארַא ּפעק ןביז
 ,ןעניורק ןביז ןגָארט

 זה רעזדנוא ןופ ןעניורק ןביז יד ספאד ןענייז
 -- ?ןעניורק ןביז יד זיוה שידיי רעזדנוא ןופ
 זיוה רעזדנוא ןופ ּפעק ןביז יד טקַאהעגּפָא טָאה רעוו
 1 ןעניורק יד טבױרעגקעװַא טשינ ןוא
 ןענייוו וצ טשינ ןריואוושרַאפ ךיז ןבָאה רימ זַא
 --- םענייק ףיוא טשינ ןוא ךיז ףיוא טשינ
 ,העובש רעד ןופ ןעיײרפַאב זדנוא ןעמוק טעוװ רעוו
 ןענייװַאב ןוא ןענייוו ןענָאק ןלָאז רימ זַא
 ןעניורק ןביז עטסיזמוא ענעבילברַאפ יד
 ?זױה שידיי רעזדנוא ןופ ּפעק עטקַאהעגּפָא ןביז יד ףיוא

 ,ןריט ןביז טָאה זיוה שידיי רעזדנוא . . ,
 ,ןלעװש ןביז טָאה זיוה שידיי רעזדנוא

 עטקַאהעגּפָארַא ּפעק ןביז
 ,ןלעווש ןביז ףיוא ךיז ןעניורק
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 ןּפמָאל עקיטכיל

 --- ךעביטש ענעזָאלרַאפ עטסיוו ןיא ןּפמָאל עקיטכיל
 ? ןּפמָאל עקיטכיל יד ןדנוצעג טָאהד רעוו
 ,רעבירג עטעטסעּפרַאפ ,רעדלעפ עטלּפמַארטעצ רעביא

 רעביפ ןקיטסגנַאןקילַאג ןיא ןעיירש ןוא ןשטנעמ םוא ןפיול
 : רעבירַא ןטייווצ םעד רענייא
 ?ןּפמָאל עקיטכיל יד ןדנוצעג טָאה רעוו

 -- ,ןדנוצעג ןּפמָאל עקיטכיל יד בָאה ךיא
 ;רעביטש ענעזָאלרַאפ עטיוט ןופ ןעלסילש יד בָאה ךיא
 ןדנובעג ךיז דנוב ןקיביײא ןיא בָאה ךיא
 ,ןדנואושרַאפ ןיוש גנַאל ןופ ןענייז סָאװ ,ןפוג ןופ תומשנ יד וצ
 ןדנוטש עקיטכַאנ ןיא ןעמוק סָאװ ,תומשנ וצ ךיוא
 .רעביטש ענעזָאלרַאפ עטיוט ןופ ןריט ןיא ןּפַאלק

 ,ןזייא ףיוא ןזייא ןוא רענייטש ףיוא רענייטש
 ןזייוַאב רעדנואוו םעד טצװ רעוו

 ןזײרּפשוצרעביא ןוא ןטערטוצרעביא
 --- ,ןזייא ןפיוא ּפעק ןוא רענייטש ףיוא ןגיוא יד רעביא
 : ןפור ןוא ןעמוק ,ןּפַאלקנָא ןוא ןעמוק
 ,ןפוג ןופ תומשנ יד ףיונוצ ביילק ,ייג ---
 ,ןזייא ףיוא ןפוג ןוא רענייטש ףיוא ןפוג
 .רעביטש ענעזָא -לרַאפ ענייד ןיא ייז גנערב

 --- ןעייגרַאפ ןשטנעמ ןופ ןעיירשעג עלַא
 ---: ןעיירשעג"ןטסגנַא יד ךיוא ןייגרַאפ ןלעוו
 ,ןזייוַאב רעדנואוו שבעד ןזָאל ךיז ךיא לעװ
 ןזײרּפשוצרעביא ןוא ןטערטוצרעביא

 --- ןזייא ןפיוא ּפעק ןוא רענייטש ףיוא ןגיוא יד רעביא
 ןדנובעג ךיז דנוב ןקיביײא ןיא בָאה ךיא

 ,ןדנואוושרַאפ ןרעו טשרע ןפרַאד סָאװ ,ןפוג ןופ תומשנ יד וצ
 ,ןדנוטש עלופטסיירט יד ןופ טשינ ךָאנ ןסייוו סָאװ ,תומשנ וצ ךיוא
 ןדנוצעג בָאה ךיא סָאװ ,ןּפמָאל יד ןופ טכיל ןיא ןטכיול סָאװ ,ןדנוטש
 .רעביטש ענעזָאלרַאפ עטיוט ןיא







 רע

)1918( 

 ,טסַאג רעטכירעגטשינ ַא רימ וצ ןיײֹרַא רע טמוק
 :טגָאז ןוא רעדינַא ךיז טצעז
 --- ,טגרהצזַאב ךימ ייז ןבתזה ןקיטרַאפ םעלַא טימ---,
 ? םיורט רעתמא ןיימ לגנַאמ טשינ ןעד זיא

 --- ,רימ רַאפ טיובעגסיוא ייז ןבָאה ןעלּפמעט
 ! םייה עתמא ןיימ רע"לעק רעד טשינ זיא
 --- ,טריצַאב ןטנעמיד טימ ייז ןבפנה ןרעטש ןיימ
 "?ןיול רעתמא ןיימ ןרָאד רעד טשינ זיא

 ;גָאז ןוא ךיא רעפטנע
 --לטגרָאזַאב קיבייא ףיוא ןייז טלָאװעג טשינ טסָאה--,
 ---טגרפאזרַאפ סעלַא טימ ךיד ייז ןבָאה ךָאד ןוא
 --- ,טיוה ןייד ןסערפעצ ןטקעזניא-רעלעק
 ; טיובעג ןעלּפמעט ריד עלַא ןבָאה ךָאד ןוא
 -- ףיול רענ-ררמא ןייד זיא ץנַארק רעקינרָאד רעד
 *,ןיורק ןייד ןגָאלשעג טנעמיד ןופ זיא ךתאד ןוא

 : טגָאז ןוא עלייוו ַא ַא רע טגייווש
 ; טײרּפשרַאפ דובכ ! ןיימ יז ןבָאהד רעקלעפ עלַא ןשיווצ זַא---.,
 תושבי עלַא ןוא ןעמי עלַא רעביא זַא
 ; טייזעצ םור ןיימ ייז ןבָאה
 ,ךיירפ טימ ןעמָאנ ןיימ ןענָאמרעד תו"ליח עלַא ןופ ןּפיל יד זַא
 *,דיילק ןיימ ןופ םביוז םעד ןשוק ןוא רימ רַאפ ךיז ןעינק עלַא ןוא

 : גָאז ןוא ךיא רעפטנע
 --- טײרּפשרַאפ דובכ / ןייד ייז ןבָאה רעקלעפ עלַא ןשיווצ---,
 ; יױזַא ןייז לָאז --- טוג זיא
 תושבי עלַא ןוא ןעמי עלַא רעביא
 | --- טייזעצ םור ןייד יז ןבָאה
 ; יֹוזַא ןייז לָאז --- טוג זיא
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 : טגָאז ןוא עלייוו ַא רֶע טגייווש
 טיור ןענייז ןגיוא עניימ ןופ ןעלסייוו יד זַא---,

 :ןעו ןופ טשינ ןיוש סייוו ךיא ,ןפָאלש-טשינ ןופ
 ,לָאמַא ,לגזמַא רימ טימ ןעשעג זיא סע סָאװ זַא
 : ןעשעג טנעקעג טשינ אמתרטמ ךָאד שרעדנַא טָאה

 ,ןכוורַאפ ףָאלש ןופ םעט םעד ---ךַאז ןייא רָאנ ךיא ליוו ן"לעוו זַא
 ;רעמ טשינרָאג ןוא ,ףָאלש ןופ םעט טבעד
 ,סנּפָאקוצ ַא רַאפ לעווש ַא רָאג ךיא ךוז ןכוז זַא
 ".רעמ טשינ רָאג ןוא לעווש עטרַאה ַא

 ,לביימש רעשירעטסיהד ַא ךרוד טפיול ןּפיל ענייז ףיוא
 ,גנונעפָאה עטלּפירקעצ ַא ףיוא טלבעווש גיוא ןייז ןיא

 לגענ ענעזָאלרַאפ עפרַאש טימ רעגניפ ענייז
 ,ןריסלואוונָאק דייהרעליטש ןתצ ןבייה
 ,רעגניפ יד ןעמַאזצ טרעמַאלק ןוא ךיז טקרַאטש רע
 ,זדלַאה םענעגױצעגנעמַאזוצ ןייז סיוא טקערטש

 רעטנורַא טלגרָאג רע יװ רעה ךיא ןוא
 ,גנו"לש םענעגרָאװרעד ַא

 : ךיז רַאפ ךיא טכַארט
 ---רימ ןופ רע ליוװ סָאװ

 ? רעקילַאפ רעד

 | : טגָאז ןוא עלייוו ַא רע טגייווש
 ,רעטָאפ ןיימ ץלַא ךָאנ זיא ,לעמיה ןיא טָאג --- רעטָאפ ןיימ זַא ---,
 ,טפַאשרעטומ ריא ּפָא ךמזנ ץלַא טנקייל רעטומ ןיימ ןוא
 ,יורפגנוי ַא ןייז ךָאנ גָאט וצ טנייהד זיב ליוװ ןוא
 גנונָאמרעד יד ךימ טלקע סע יװ טשינ טסייוו וד
 ןטקינײּפעצ ַא ,ןקידנברַאטש ַא ךימ טָאה יז יו
 ,ןּפל עקידהוואזר עסייהד טימ טשוקעג
 .עמַאמ ןיימ טשינ ,הלכ ןיימ ןייז לָאז יז יו ױזַא

 .טשינרָאג ,טשינרָאג ךיא קנעדעג רעמ ?לייוו --- ,גנונָאמרעד ןייא יד
 ,טשימעצ ץלַא טָאה רירַאב רעד ןּפיל עריא ןופ
 .ןורכיז ןיימ ןופ טקעמעגּפָא ,טרעטצניפרַאפ
 ,רעצ ןפיט ןיימ ,גָאז ,ןבעגרַאפ ריא ךיא ןָאק יו
 ? טשינרָאג ךיא קנעדעג רירַאב ריא יו רעמ סָאװ
 טשינ טייגרַאפ גָאט ןייק ןָא טלָאמעד ןופ

 :ךיז ןטעב ןוא לעווש ריא ןגָאלשּפָא טשינ "לָאז ךיא
 ,הדומ ךיז ייז ןוא סױרַא ייג ןסַאג עלַא ףיוא --- ,
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 ,ןגָארט ןרעווש םישדח ןיינ עלַא ןופ לייצרעד

 ,ןריובעג םייב םירוסי ןוא ןעייוו עלַא ןופ

 ,געט-גיוז עטשרע ןוא יירשעגסיוא ןטשרע ןיימ ן:מרעד
 -- .טעוועדפהעגסיוא ןוא ךימ ןגיוצרעד טסָאה וד יװ ןוא |

 ---?טרעפטנע יז סָאװ וטסייוו *,..תמא ןצנַאג םכעד לייצרעד
 ,ןצרַאװש ןיא עטלקיוועגנייא ןַא טציז ,טשינרָאג טרעפטנע יז
 ,טסורב רעד ףיוא טמלצרַאפ טנעה עדייב טימ

 ,םורפ ןסיררַאפ ךייה רעד וצ ןגיוא יד
 ,לבכײמשיַאנָאדַאמ ןקיאור ריא ךיז טלכיימש ןוא
 טרָא ןופ ריר ַא ַאי ןיוש ךיז יז טיג ןוא
 ,ןגױא עריא ןופ קילב םעד רימ וצ טדנעוו ןוא
 ינק עדייב ףיוא טלַאפ . יז --- ? טוט יז סָאװ וטסייוו---זיא
 ,סיפ עניימ וצ דנַאנַאכָאנ ןקוב ,ןקוב ךיז טמענ ןוא

 יז טשוק ןוא ךיש עניימ ןיא ךיז טרעמַאלק ןוא
 .רַאהד ןיימ ,רַאה ןיימ ,רַאה ןיימ ;ץיהד ןופ יװ טרעטסילפ ןוא
 !רעטסילפעג ריא ןופ סױרַא טיירש'ס הוואת ליפיוו טשינ טסייוו וד
 האנש יד ךיז ןיא ןייא ךיא טלַאה תוחוכ עלַא טימ
 ךוש ןטימ ןוא סופ ַא ןבייהפיוא טשינ לָאז ךיא !

 --- ,ּפָאקיַאנָאדַאמ םעד טָא ליד םוצ ןּפַאלקוצ טשינ
 ? טשינ וטסייוו ,עמַאמ ןיימ ךָאד זיא יז ןוא
 ! רַאה ןייק טשינ ןוא ,ןוז ריא ,ןוז ַא ךָאד ןיב ךיא ןוא

 ,ףיולטנא ןוא רעביא יז זָאל ךיא
 ,רעדיוו ךיא םוק ןגרָאמ ןוא
 ",ױזַא גָאט רעדעי ןוא

 :גָאז ןוא עלייוו .ַא ךיא גייווש
 ,רעדיוו וטסמוק ןגרָאמ זַא ---,

 --- וזַא גָאט רעדעי ןוא
 ",וזַא ןייז קיבײא טעוו

 : טגָאז ןוא רע טרעפטנע
 --- ױזַא ןייז טשינ ןָאק קיביײא זַא --- ,
 .סרעגרע סעּפע ךפנ טפערט "ילָאמטּפָא לייוו
 ,הוואת ןופ עטרעטיצעגכרוד ַא יז ןעוו --- ,טפערט סע
 --סיפ עניימ ייב טגיל עקידנעינק ַא
 .,רימ ןיא ךיז ןעלבריוו וצ םָארטש ַא ןָא טבייה
 יילב קיטש ןקיכָאק ןסייה ַא טלָאװ רענייא יו
 ;רעדילג עניימ ןופ טולב םבעניא טרעדײלשעגנײרַא
 ,זדלַאה םוצ וצ טמוק טבָארטש רעד
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 קירוצ ךיילג ןעגנילשרעטנורַא טשינ םיא ןָאק ךיא גיוא ןוא
 --- ,טקרעמַאב רָאנ טסָאהד וד ביוא ---גנַאל טשינ טשרע יוװ
 ,ןטפול ןיא גנורּפש ַא ףוג רעצנַאג ןיימ טיג ןַאד
 ---.רעטנורַא לַאפ ַא ךיילג םעדכָאנ ןוא ,גנורּפש ַא
 םָארטש רעסייה רעד .ןַאד טשינ ןיוש ךיא ןָאק ןפױילטנַא
 ןדלַאה ןכרוד ןסירעגכרוד ךיז ןיוש טָאה

  לָאמַאטימ ןוא ,ןייצ יד ,גנוצ יד טּפַאכעגנײרַא
 ,ךיז ןגָאלשעצ םיוש ןקידעּפעלק ןסייוו ןיא
 ןּפיל עדייב עניימ ףיוא ךיז ןדָאזעצ

 ןגױא עשטרעקעגסיוא טימ רענעפרפאוועגמוא ןַא גיל ךיא
 .רעלעקנוט ןוא רעלעקנוט ןוא רעלעקנוט טרעוו ץלַא ןוא
 :ךיא עז ,ןגיוא יד קירוצ ףיוא ןפע ךיא ןעוו ןוא
 ,למיזיד ןיא טָאג ,רעניימ רעטָאפ ,ָא)

 ,עקידגעעזלַא ןענייז ןגיוא עניימ זַא
 --- ,עקידנרעהלַא ןענייז ןרעיוא עניימ זַא
 (,למיה ןיא טָאג --- ,רעניימ רעטָאפ ,ָא
 ,סנשיק עטפעזדעגסיוא ףיוא "ליד ןטימ ןיא גיל ךיא
 ,רעבליז ןוא דלָאג ןופ ,דייז ןופ טפעהעג
 רעטכייל-זיר ןיא ףוג ןיימ םורַא זיירק ַא ןיא ןוא
 ,טכיל ,עקידנצירּפש-בלח טימ ,עטרעקַאלפעצ
 -- ךורייו ןופ ךיור ַא טכיל עלַא רעביא ןוא

 ןליונק שעקידנק"לפאוו עקידלגנעלש ענױזַא

 --- לָאמַאטימ ןוא ,ךיור ןכרוד טשינרָאג ךיא עז גנַאפנָא ןופ
 ןלײטוצסױרַא ןָא ךיז טבייה רעּפרעק-ןעיורפ רעסייוו ַא
 ןרעילש עטרילָאק ײלרעלַא עניד רעטנוא ןופ
 .ןרעטלוש עדייב רעכיא ןפרָאװעצ רתה יד

 ,עטציהעצ ,עקיצנַאלג ,עטיירב --- ןגיוא יד

 .עטקיטעזעג טשינ ךָאד ,ענעקנוױטַאב ,ענעפָא --- ןּפיל יד
 ---ןייו רעכעב ןטליפעגנָא ןַא טנַאה ןיא טלַאה יז

 ,טולב-רעזיילרעד םענעסַאגרַאפ ןופ לָאבמיס ַא
 ,גנונייטש טימ ןוא רעגיינ טימ קוק ןוא גיל ךיא
 ,ןייוו רעכעב םעד ליומ םוצ וצ יז טגָארט טָא
 ,גנוקיצטנַא רעקיטשרָאד טימ גנו"לש ךתצנ גנולש --- ןוא
 ,קעד ןזיב טקידיילעגסיוא ןיוש זיא רעכעב רעד
 -- ?טוט יז סָאװ וטסייוו --- ןוא ,טנעה יד סיוא יז טקעוטש טָא
 --- .טצנַאט יז ,טצנַאט יז ,טצנַאט יז
 ,ךערייו םעניא ןסעגעגנייא ןגיוא עמורפ יד
 ,ןרעדעפ עטכייל יו ,ןרעיילש עניד יד

 ףיוא ןקעד ןוא ךיז ןטײרּפשעצ ,ךיז ןזננלעצ
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 וצ רעדיו ןקעד ןוא טײקטעקַאנ עצנַאג ריא
 ץנַאט רעד רעקישיור ןוא רעקישיור טרעוו טָא ןוא
 ;ףֹוג ןיימ םורַא ,טכיל יד טבכורַא זיירק ןיא
 ,ףיוא ךיז טבייהד ןוא ליד םוצ וצ יז טלַאפ טפצ
 ,זדלַאה םורַא טרעמַאלקעגמורַא טנעה יד
 ,ףױרַא ,ףױרַא ךיז ןזָאלבעצ ,ןרעיילש עריא יװ ,רָאה יד

 םעטָא רעסייה ריא ןוא --- עגר ַא ךָאנ ,ךיז טכַאד'ס ,ןוא
 ,רָא-ד יד ,ּפָאק ריא ןּפַאכמורַא ,ןעמַאלפפיוא טעוװ

 .ךורייו םענופ ןליונק עלַא טימ ךיז ןלױנקנעמַאזוצ
 ,ןרעיילש ע"לַא רעטנורַא בייל ריא ןופ ןלַאפ טא
 .עטעקַאנ ַא ,עטעקַאנ ַא ,עטעקַאנ ַא --- יז ןוא

 ,דָאהַארַאק ןקידנעלדניווש ריא ןיא רעקרַאטש ךיז טזָאלעצ

 : ןעלמרומ ,ןעגניז ,ןעלמַאטש ןּפיל עריא ןוא
 *! ראד ןיימ ,רַאה ןיימ ,רַאה ןיימ ,, ---
 ,למיה ןיא טָאג --- ,רעניימ רעטָאפ ,ָא)
 / ,םיױו טשינ רעמ זיא בייל עסייוו סָאד
 ןיד טשינ רעמ זיא זדלַאה רעניד רעד
 ,סייה טשינ רעמ זיא ליומ עסייהד סָאד
 ,טיור טשינ רעמ זיא ןייוו רעטיור רעד
 (! למיה ןיא טָאג --- ,רעניימ רעטָאפ ,ָא

 : טרָאװ ןייא רָאנ סױרַא ךיא גאז
 | ,ענדננאמ ---
 :טגָאז ןוא רעטנוא רע טּפַאכ
  ;טשינ רעטרעו ןייק רעמ ןענייז רעטרעוו זַא, ---

 ,טרָאװ סָאד ןעוועג זיא גנַאפנָא ןופ רָאג ,גנַאפנָא ןופ

 -- טשינ טרָאװ ןייק טרָאװ סָאד רעמ זיא ןטציא רעבָא

 ,רָאנ לברעש ַא

 .ןנימ-רב ַא ןופ ןגיוא יד ףיוא ףױרַא טגייל ןעמ סָאװ

 .ךימ יו ױזַא טגלצפרַאפ ךפצנ ןעמעוו ןוא
 | ?ןנימ-רב םענופ חיר רעד

 ,ריד וצ טציא טשינ ףיולרַאפ ךיא ןעוו ,רָאפ ךיז "לעטש ןוא

 --- !טקידנערַאפ טכַאנ יד טנייה ךיז טלָאװ סע סָאװ טימ

 ,םעזוב ןיימ ןיא רעמַאה ַא טגיל טָא ,טסעז וד

 ,טכייל וצ ןעוועג טלָאװ רעמַאה רעד ןעוו ןוא

 .טסעז ,רעסעמ א ךָאנ ךיא בָאה טָא
 גנַאל ןרָאי ןופ ןיוש ךימ טקָאל סע יו ,טשינ טסייוו וד

 .דרָאמ-רעטומ ןופ קנַאדעג רעכעלנייּפ רעסיז רעד

 טנַאה יד טקערטשעגסיוא ןטלַאהעג ןיוש ךיא בזה לָאמניײא טשינ
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 ןדיינשרעביא גנוגעווַאב ןייא טימ ןעוועג טיירג ןוא
 ,זדלַאהדַאנפנדַאמ ןטעקַאנ ןסייוו ריא
 סנױזַא טניימ סע סָאװ טשינ טסייו וד ,ךַא ,טשינ טסייוו וד
 ןשטנעמ ןופ טָאג ַא ןייז וצ
 ,עקידנעיגק ,עקידנטעב ןופ דיירפ יד ןייז וצ
 ,ןעמעלַא רעבירַא ךייה רעד ןיא ןגָארטעג ןייז וצ
 ,טגלע ןוא ךעלקילגמוא ןייז ןיײלַא ןוא

 ןקידירפַאב ,ןריפסיוא לָאמנייק ןענתאק טשינ ןוא
 -- .דרָאמ-רעטומ ןופ קנַאדעג ןכעלנייּפ םעד
 ,גָאט ַאזַא ךָאד זומ ןעמוק ןוא
 "ןעמענ לָאז ףוס ַא ןוא -- ןעמוק ךָאד זומ רע

 : רָאנ טכַארט ךיא ןוא טשינרתאג ךיא גָאז

 ,טנאג ןופ ןוז רעד ,ןעמעלַא רעבירַא רענעבייהעגפיוא רעד

 רעמַאה ַא טימ רעסעמ ַא ךיז טימ םוא טגָארט

 .קנַאדעג-דרָאמ ַא ךיז ןיא ףיט טלטרעצ ןוא

 :טגָאז ןוא ךיז רע טכַאלעצ לָאמ ןטשרע םוצ
 ,לָאמַאכָאנ רעביא רזחד ךיא ---,
 ןשטנעמ ןופ טָאג ןייק ןעוועג טשינ לָאמנייק ךָאנ טסיב וד
 ,סוזעי ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק ךָאנ טסיב וד
 ןעגנַאהעג טינ םבלצ ַא ףיוא לָאמנייק ךָאנ טסיב וד
 ןגיוצעג טנעה ןייק ריד וצ ךיז ןבָאהד סע
 סיוא טזייו ,רימ רעסיוא ,רענייק טאאהד לעווש ןייד ןָא ןוא
 :ןרעטש ןטימ ךיז טּפַאלקעג טשינ ךָאנ
 ,טריּפשעג טשינ ךפצנ וטסָאה טולב ןופ םעט םעד ןוא חיר םעד
 ,טנַאּפשעג טשינ רעבייל עטקעדעגּפָא רעבירַא
 ,טרירַאב טשינ רעזדלעה עטקערטשעגסיוא ןוא
 ,רעטשרע רעד רָאג ןיב ךיא זַא ,סיוא טזייוו
 ,לעווש ןייד ןָא ןרעטש ןטימ ןּפַאלק ןעמוקעג זיא סָאװ

 גיוא ןייד רַאפ ןקעלּפטנַא וצ רעטשרע רעד ךיוא ןוא
 ,רעסעמ ןטצענַאב-טולב ַא ןופ ןעזסיוא סָאד
 ,ּפָאק ןטעלּפעצ ַא ןופ ךרַאמ ךע"לקיטש יד
 ,רעמַאה ןיימ ןופ רעטנורַא ךָאנ ןעגנעה סָאװ
 ,םָארנָאּפ טימ טציא טליפעגנָא זיא טלעוו יד
 -- ,טגבעג-דרָאמ טימ ןוא הטיחש טימ
 ? ןייז םַאנסיוא ןַא ךיא לָאז סָאװרַאפ
 טָאבעג-דרָאמ סָאד ךיא לז סָאװרַאפ
 --- ?ןייז םייקמ טינ ע"-לַא יו
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 ,למיה ןיא טָאג --- רעניימ רעטננצפ .ָא)
 ןשַאװעגּפָא טשינ טציא זיב ךָאנ ךיא בָאה רעסעמ סָאד |

 ,טצוּפעגּפָא טשינ טציא זיב ךָאנ ךיא בָאה רעמַאה םעד
 .טליקעגּפָא טשינ טציא זיב ךָאנ זיא ןנימ-רב רעד
 -- (למיה ןיא טָאג --- ,רעניימ רעטָאפ ,ָא
 ?וטספיול סָאװ ,וטסרעטיצ סו ,ףיוא וטסגנירּפש סָאװ
 ?ןגיױא ענױזַא רימ ףיוא סיוא וטסלעטש סָאװ
 ,רענעסנאלשרַאפ ַאזַא ,וד יו ַאזַא רענעטלַאהעגנייא ןַא
 חומ רעגולק ןוא רעקידנַאטשרַאפ ַאזַא
 --?ןקערשרעד ױזַא ךיז גנולצולּפ לָאז
 .רעליטש ,רעליטש ,רעליטש ייז ,לוק ןייד קיטשרַאּפ
 ? רעגניפ ענייד טימ זדלַאה ןייד וצ וטסקעד סָאװ
 ,ענעגייא רַאפ רָאנ ןפילשעג זיא רעסעמ ןיימ
 ,רעדמערפ ַא -- ? רימ וטסיב סָאװ ,וד ןוא
 -- רעסעמ ַא :טרָאװ סָאד גָאז ךיא ןעוו זַא ,טשינ וטסיײטשרַאפ
 ;ןטינשעצ גנַאל ןופ ןדלַאה רעד ןױש זיא
 --- רעמַאה ַא :טרָאװ סָאד גָאז ךיא ןעוו זַא

 ;טנפעעג גנַאל ןופ ךרַאמ רעד ןױש ןיא
 -- טשינ טראזוו ןייק רעמ זיא טרָאװ סָאד :גזמוז ךיא ןעוו ןוא
 ןעמוקעג ןיױש ,ןעמוקעג ףוס רעד ןױש זיא
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 רעמיצ עקנַארק סָאד

 (ו18)

 ֹא

 ,ךלמ רעד טניואוו רעמיצ ןקנַארק ַא ןיִא
 .ןרָאטש עדני"לב --- רעטצנעפ יד ףיוא

 :ןעגנַאהרָאפ עביוט --- ןריט יד ףיוא
 | עטרילָאק-ײלרעלַא ןקעלפ
 ןרעטַאלב ענעסקַאװעגנָא רעדיוו ןוא ענעגנַאגרַאפ ןופ
 .טנעוו יד ןופ ןלעמעג ,רעכיּפעט עלַא ףיוא ךיז ןענימ
 ,ןסעפעג ענעלָאטשירק ןיא ,ןע"לקניוו יד ןיא
 ,ןרעסַאװ עטרימופרַאּפ עטצריוועג ןיא
 (= רעד רעסייוו רעד ןופ לַאפּפָא סָאד םורַא טמיווש
 ,רעמיצ ןטימ ןיא טעקרַאּפ ןקיצנַאלג ןפיוא
 ,סעּפַאל עטיײרּפשעצ ,עטרעדיילשעצ טימ
 ,לַאפנָא-עיסּפעליּפע ןַא ךָאנ יו ,רעטרעביושעצ ַא
 .רעגיט רעד טגיל
 ,טיפוס ןופ ןטימ ןיא ,ךייה רעד ןיא ןביוא
 ,קידנעניּפשרַאפ ,קידנפרַאוורַאפ סיפ טנזיוט
 רעמיצ עקנַארק סָאד יירטעג טיה ןוא טגנעה
 .ערטסול עקידרעטומלרעפ-ןפילשעג יד

 ,ךלמ רעד טציז טלּפירקרַאפ לוטש ַא ןיא
 ,ךלמ רעטמיילעג סיפ ןוא טנעה
 .טַאלַאכ ןטלטרַאגרַאפ ַא ןיא ןָאטעגנָא
 ,ינק עדייב רעביא זיב ,ּפָארַא טגנעה םבינּפ ןייז ןופ
 .לביימש רעקידמלוג ַא ,רענעגיוצעצ ַא
 טײהרעטכַאמרַאפ טשינ ןעלמערד ןגיוא ענייז
 ; ןעלּפַאצרַאװש עטנציילפרַאפ ענעקנורטרעד טימ
 וצ ןעוו ךיז ןכַאמ ייז זַא ,ןעמערב ענייז
 ,ןרעטש ןייז ךיוא רעטנורַא ךיז טימ ייז ןּפעלש
 .גנַאהרתאפ ןטצַאלּפעצ ַא רעטנורַא טּפעלש ןעמ יו

 .טכוזדניוש (י
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 ,רעטנורַא טלַאפ ןרעטש רעד זַא ,טס"לָאמַאד

 ךעלּפעק עכייוו יד סױרַא זייווקיצנייא ןכירק
 ,תומולח עקיטכַאנ סכלמ םעד ןופ
 ,תומולח עקיטכַאנ יד סױרַא זייווקיצנייא ןכירק
 ,ינק יד וצ ןעלסקַא ענייז רעבירַא ךיז ןרַאש
 ,דרע רעד וצ רעטנורַא --- ינק יד ןופ

 / ףךעלסיפ עניד טימ ךיז ןזָאלעצ ןוא
 .טעקרַאּפ ןקיצנָאלג ןפיוא ןצנַאט

 ,קירעגיינ לסיב ַא ,שירעדורבטוג ,קידנגייווש
 ץנַאט םעד וצ רעמיצ עקנַארק סָאד וצ ךיז טקוק
 --- .ךעלסיפ עטבעלעגפיוא עקידנעּפוט יד ןופ
 ,ןדלַאפ יד ןענעפעעצ שולּפ ןוא לוט
 ,רעטײרּפשעצ ךיז ןגיילעצ רעכיּפעט
 ןסעפעג ענע"לָאטשירק ןופ חיר רעד ןוא

 ;ןעגניר עבלַאה ןיא ךיז טלזיירק ןוא ךיז טלזיירק

 רעגיט םענופ ןּפיל עטקַאהעגפיונוצ יד
 ,לביימש ַא ןיא רעדנַאנַאפ ךיז סָאװטע ןסילש

 ףױאדןצנַאלג לכיימש ַא טימ ךיוא ױזַא ןוא
 .ערטסול רעקידװעניּפש רעד ןופ ןגיוא עלַא

 ב

 ,רעמיצ ןקנַארק ןופ טייז רענעי ףיוא ,טרָאד
 ; גָאט --- רשפא ןוא ,טכַאנ אמתסמ זיא
 --- טכַאמעגוצ ןענייז ןעמערב סכלמ םעד סָאװ
 ; טכַאנ זיא'ס זַא ,ךָאנ זיײװַאב ןייק טשינ זיא
 --- טכַאמעגפיוא ןענייז ןעמערב סכלמ םעד סָאװ
 .גנאט זיא'ס זַא ,ךָאנ זייװַאב ןייק טשינ זיא

 -- ךלמ רעד ָאד ןיוש טציז סע טייצ "לפיוו
 ,דנַאל ןופ טשינ רענייק ןוא רע טשינ סייוו
 .רענידרעמַאק רעד טשינ ן"ליפַא טקנעדעג ספזד

 ךיירגינעק ןסיורג ןייז ןופ רעקלעפ עלַא
 - ,טביזעג ןיא םיא ןעזעג טשינ לָאמנייק ןבָאהד

 : גנולּפירקעצ ןייז ןיא טשינ ןוא טייקנבייהדרעד ןייז ןיא טשינ !
 םידימלת יד ןוא םיצעוי-ילעב עטנעָאנ יד ךיוא

 .םיא וצ טזָאלעגוצ טשינ גנַאל ןופ ןיוש ןרעוו -
 ,רענידרעמַאק רעד ,רעקיצנייא רעד רָאנ
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 ,ךַאװ רעד ףיוא קיביײא ןייז וצ היכז יד טָאה

 רעמיצ ןקנַארק ןופ ריט רעטניהַא ןייטש
 ,ךלמ ןופ גנַאלק-למַאטש ןדעי ףיוא ןפורּפָא ךיז ןוא

 םיכלמ ךיוא ,ןרָאטסינימ ,!תרוררש עסיורג
 ,עטייוו ןופ ןוא רעדנעל עקידתונכש יד ןופ
 --- ,ץַאלַאּפ םוצ ןעמוקנָא ןייא ןיא ןטלַאה
 עטשיטנַא ןרעקקירוצ ךיז ןזומ ייז ןוא
 --- .ך"למ םבנופ םינּפ סאאד ןקוקנָא וצ טשינ
 תונתמ ערעייט ןייק טשינ ןוא דלָאג ןייק טשינ
 רעניז ןעיירטעג םעד ןפיוקרעטנוא ןענָאק
 ;ןעיױרטרַאפ ןוא ןלייצרעד סָאװ סעּפע לפז רע
 ,ןטלַאק ַא ,םענעסָאלשרַאפ ַא םינּפ ַא טימ
 .,ןזיּפש עטקעטשעגסיוא יװ ,טנעה טימ ןוא

 .רעמיצ עקנַארק סָאד טיה רע ןוא רע טייטש

 -- ךענידרעמַאק ןופ טרָאװ ַא סױרַא ָאי ןיוש טגירק ןעמ זַא

 ןענַאטרעטנוא עיירט יד ,ענעגייא יד ןָא ןעמוק סע זַא

 .ץַאלַאּפ םענופ ןקרַאּפ יד ןוא ןפיוה יד ןא ןליפ

 ,עטלפייווצרַאפ ,רעמינּפ עטגרָאזרַאפ טימ עלַא
 --טנעה יד ףױא רעדניק יד טימ ןעיורפ ןוא טייל עטלַא
 ןגיוא יד טימ ןכוז ןוא ןרעטשינ עלַא
 ; רעמיצ ןקנַארק טבנופ ןביוש עטקעדרַאפ יד
 :ןטעב ןוא לוק ןייא ןיא ןפור עלַא
 ,ךלמ רעזדנוא ןופ רימ ןליוו טשינרָאג ---
 ,ןצענערג ענייז ןיא רימ ןבעל ךעלקילג
 ,טפַאשביל ןייז ןוא המכח ןייז ןופ ןטכיולעגכרוד
 ,םינּפ ןייז ןקוקנָא רתאנ ,רימ ןליוו טשינרָאג
 ,ןּפיל ענייז ןופ גנַאלק ןייא רָאנ ןרעה
 ,טנַאה ןייז ןופ גנוגעווַאב ןייא ןעזוצ
 ,ךלמ רעזדנוא ןזיײװַאב ךיז רע לפעאז
 ,רענידרעמַאק רעד סױרַא טמוק טסלָאמַאד
 : קיאור ןוא טלַאק ךיז טגָאז רע ןוא
 ,ןסייהעג טָאהד ךלמ רעד ,םייהַא טייג ---
 ,ןרערט ןיא ףיוא-ןענערב ןגיוא עלַא זַא ןוא
 ,קָאטיײװ ןופ טמעלקעגפיוא ןרעוו ןּפיל ע"לַא זַא ןוא
 ,קילגמוא ןטליפעגרָאפ ןוא סָארדרַאפ רַאפ

 :ןפור ןוא ןרעמָאי ןעמענ עלַא זַא ןוא
 ---!ןייז ללּפתמ ,ןייז ללּפתמ ,ןייז "ללּפתמ טמוק ---
 רענידרעמַאק רעד לָאמ ןטייווצ ַא סיורא טייג



 : רעטלעק ןוא רעקיאור ךָאנ טגָאז רע ןוא
 ,ןייז ןײלַא ליו ךלמ רעד ,םייקדַא טייג ---
 ,קלָאפ סָאד ןייא ךיז טליטש לסיבַא רעטקיאורַאב ַא
 ,ץַאלַאּפ םענופ ןקרַאּפ יד ּפָא טקידייל
 ךיז ןיא טקיטש ןוא םייהַא שבוא ךיז טרעק

 .קילגמוא ןופ ליפעגרָאפ עטליטשעגנייא טשינ סָאד |

 ,רעמיצ ןקנַארק ןיא ןירַא טלייא רענידרעמַאק רעד ןוא
 ,ךלמ םוצ וצ רע טייג רעגניפ ןציּפש יד ףיוא
 .רעיוא ןיא ןיירַא סָאװ סעּפע םיא טיירש
 ןעײרשנײרַא טשינ ךלמ םעד לאז רע סָאװ
 ,רעיוא ןייז ייברַאפ ייס יו ייס סע טייג
 ןעלמערד ןיא ץלַא ךָאנ טלַאה ךלמ רעד לייוו
 ,תומולח עקיפוס-ןָא עקיטכַאנ ענייז

 ,טנַאה רעד טימ רענידרעמַאק רעד ךַאמ ַא טוט
 ,רעמיצ ןקנַארק ןופ ביוטש םעד ןשיװמורַא טמענ
 ןעגנַאהרָאפ ןוא רעכיּפעט יד ןע"לסיירטסיוא

 :ןסעפעג ענעלָאטשירק יד ןטייברעביא
 ,ךלמ םעד ןָא ןצנַאגניא קידנסעגרַאפ יו

 ,טנעה יד טימ טרעדיילש רע ןוא רע טּפַאלק
 ,טנעוו יד ףיױא טרעטעלק רע ןוא ךיז טרַאש

 ןביוש יד ףיוא ,ןריט יד ףיוא טלבמיצ
 ןליוז עקידנעּפוט יד טימ ךיז טזָאל
 ,טעקרַאּפ ןקיצנַאלג ןפיוא ןצנַאט

 קירעגיינ ןוא שירעדורבטוג ,קידנגייווש
 ץנַאט םעד וצ רעמיצ עקנַארק סָאד וצ ךיז טקוק
 ,ךיש עטבעלעגפיוא טרענידרעמַאק םעד ןופ
 ,ןדלַאפ עלַא ןכַאמרַאפ שולּפ ןוא לוט
 ,ןליונק ןיא ךיז ןעיירדרַאפ רעכיּפעט

 ןסעפעג ענע"לפאטשירק ןופ חיר רעד ןוא
 ;ןעגניר עצנַאג ןיא ךיז טלזיירק ןוא ךיז טלזיירק
 רעגיט םענופ ןּפי"ל עטקַאהעגפיונוצ יד
 טצירקעגפיונוצ ,טקירדעגפיונוצ ךתאנ רערעמ ןרעוו
 ןגיוא עקידרעסַאו עטּפמעטענּפָא טימ ןוא
 :ערטסול יד טיפוס ןופ רעטנורא טקוק
 תומולזחד ענעבירטעצ ,ענעקָארשעצ יד
 ,טסענ רעייז וצ קירוצ ךיז ןגָאי ןעמענ
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 ףעלּפעק עכייוו יד קירוצ ןייא ןבנכצרג
 -- ----ךלמ םענופ ןריהעג עטקידיילעגסיוא יד ןיא
 ןעמערב סכלמ םעד ףיוא ךיז ןענעפע
 ןרעטש ןטקעדעגפיוא ןייז קירוצ ןענעמתזדרַאפ ןוא

 .רעמיצ עקנַארק סָאד טפָאלש סע .טכַאנ עבלַאה
 ,טכבַאנײב לָאמ עלַא יו ,טגיל ךלמ רעד ןוא
 רעגעלעג טבענעדייז ןפיוא ןגיוצעגסיוא
 ,ףוג ןטמיילעג ןכעלגעוװַאבמוא ןייז טימ
 .טשינ טפָאלש ןוא ןעלּפַאצרַאװש עטציּפשעגפיוא טימ טקוק

 --- ןֿפָאלש ןיוש טפרַאדַאב גנַאל ךיא בָאה ןפרַאד
 ;ךלמ רעד טכַארט
 --- ,ןפָאלש ןיוש טפרַאדַאב גנַאל ךיא בָאה ןפרַאד
 ---; ךלמ רעד ןדערסױרַא ליוו
 .ןעמוג ןטימ ןסָאגעגפיונוצ ךיז טנבגה גנוצ יד רָאנ
 טלצרָאװעגסיױא יו ױזַא ךיז ןבָאה רענייצ יד ןוא
 ,שינרעטצניפ רעד ןיא ואוו טסייו רעוו ךיז ןטתצשעצ ןוא

 ,ךלמ רעד ןעײרשסױרַא ליוו --- ! רענידרעמַאק --
 טשינ טסייו רע ?לייו ,טשינ טמוק רענידרעמַאק רעד ןוא
 ןעײרשסױרַא ליו ךלמ רעד סָאװ
 ,ךלמ רעד ּפָאק ןטימ ןריר ןָא טבייה

 } ןשיק ןיא ןבָארגנייא םינּפ ןייז ליוו

 ןרעדָא עלַא ןגיוצעגנָא טָאהד זדלַאה רעד רָאנ
 ןעײרדוצּפָא ךיז פאק םעד טזָאלעגּפָא טשינ ןוא
 ,ץעגרע ןופ טניוו ַא זָאלב ַא טוט גנולצולּפ
 --- ------ ךלמ םבעד סעּפע טנָאמרעד טניוו רעד ןוא
 ןשטנעמ ןופ רעמינּפ רשפא .,ןברַאפ יצ ,דייר. . .)
 ,קורב ןפיוא סעטיּפָאק-דרעפ עקידרעייפ רשפא
 ,ןקָאלג עקידנ"לַאש עטקעוועגפיוא רשפא
 ,למיה ןטייז עלַא ןופ טכיל ןסַאּפ רשפא
 ןדרעוװש יוװ ךיז ןטכעפ ןוא ךיז ןציירק סָאװ
 ,לגייפ עקידנעווער עטדימשעג-לָאטש רשפא
 (6 ןדרעװש יד ןופ ןדנַאר יד ףיוא ןצנַאט סָאװ
 ,ךלמ רעד ןעײרשסױרַא ליוו --- ! רענידרעמַאק ---
 -- טנפעעג טשינ ךָאנ ליומ סָאד --- טסעגרַאפ ןוא

 ןגערפ רענידרעמַאק םייב ליוו רע סָאװ



 טשינ טסייו רע לייו ,טשינ טמוק רענידרעמַאק רעד ןוא

 .ןעײרשסױרַא ליוו ךלמ רעד סָאװ

 ץעגרע ןופ טניו רעטייווצ ַא זתצלב ַא טוט
 ------= ךלמ םעד לפאמַאכתאנ סעּפע ןָא טנָאמרעד ןוא
 | ; רעכַאמנצנוק רשפא ןוא .רע"לַאפנָא יצ ,טסעג. , ,)
 ,ןּפיל עקידנשוק ,עקידנטעב רשפא
 .ןלעקַאפ ןופ ןרעייפ עקידרעכיור רשפא
 ,רעדלעפ ףיוא יינש ןקידנלַאפ רשפא

 ,ןביוש עטקַאהעגסױא רשפא ,לגָאהד רשפא
 (?ןפיש רעביא ןענָאפ ןופ ןרעטַאלפ רשפא
 ,ךלמ רעד ןעײרשסױרַא ליוו --- ,רענידרעמַאק ---
 טשינ טסייו רע לייו ,טשינ טמוק רענידרעמַאק רעד ןוא
 .ןעײרשסױרַא ליוו ךלמ רעד סָאװ
 ףוג סכלמ םנופ רעדילג עלַא
 ,ןסײרּפָא ךיז ןוא ןָאט סיר ַא ךיז ן"לעוו ןטלָאװ

 ,יירדעג-דליוו ןיא ךיז ןזָאלעצ ,ןעגנירּפשפיוא
 ,רעמיצ עקנַארק סָאד ּפָארַא ּפָאק ןטימ ןרעקרעביא
 ןלַאפרעדנַאנַאפ לַאפרעדנַאנַאפ םעד ןיא ןיילַא ןוא

 ענייז רעגניפ יד ךיז ןטלָאװ סע ףיט יװ ,ךַא

 :טמידעפעצ םיא ןוא שולּפ םעניא טלבָארגעגנײרַא
 ןייצ ענייז ןטלָאװ סע ףרַאש יװ ,ךַא
 ,לגרָאג ןיא ףיט רעגיט םעד ךיז ןסיבעגניײרַא
 סיפ ענייז ןטלָאװ סע קידנדיינש יװ ןוא
 :ערטסול רעקידנלַאפ רעד ףיוא ןצנַאט
 :ןעיירש ןטלָאװ ןעגנו"ל ענייז קיכליה יװ ;ךַא
 ! רענייד-רעמדַאק ---

 --- ןגיוא ענייד וצ ךַאמ ,ךלמ . . .

 ;לוק ןפיוא רעמיצ עקנַארק סָאד טכליה
 | ,ןגיױא ענייד וצ ךַאמ ,ךלמ

 ; תומולח עקיטכַאנ ענייד ךָאנ קנעב ךיא לייוו
 ,ןסײרּפָא טשינ ריד ןופ ךיז ןלעװ רעדילג ענייד
  ;ןסייבניירַא טשינ ץעגרע ןיא ךיז ןלעװ רענייצ ענייד
 -- .ןגיוא ענייד וצ ךַאמ ,ךלמ
 .ענייז טנפעעגפיוא ןיוש טָאה רעגיט רעד לייוו

 טבַאזכרושזהדעג ,סייווש ןטלַאק טימ רענעסָאגַאב ַא

 :ןעמערב ענייז ךלמ רעד טכַאמרַאפ
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 ,וצ רָאנ ךיז ןכַאמ ייז יו ,ןעמערב יד ןוא
 ,ןרעטש ןייז ךיוא רעטנורַא ךיז טימ ייז ןּפעלש
 קירעגיינ ןוא שירעדורבטוג ,קידנגייווש
 ,קידגעטש ןופ יו ,רעמיצ עקנַארק סָאד טרַאװ
 ןרעהרעד ךיז ן"לעוו סע ןעוו ,עגר רעד ףיוא
 ; טעקרַאּפ ןקיצנַאלג ןפיוא ךעלטירט עכייוו
 --- ןטרַאװו עקיריגיינ סָאד טסיזמוא רָאנ
 ,רערעל ןוא רערעטצניפ ךָאנ ,שינרעטצניפ רעד ןיא
 םולח ןטכַאדעג ןעוו ַא ןופ ןמיס ןייק ןָא

 .ןריהעג עטקידיײלעגסיוא ןופ םוהת ַא טילג |

 :רעמיצ ןופ סטנַאװ עקנַארק עטשרע יד סגָאז

 ,תומולח ןייק טשינ זדנוא רַאפ רעמ ןיוש טסָאה וד זַא ---
 :תמא ןצנַאג םעד ןגָאזסױא ריד טציא ךיא לעוװ
 ,ןטייווצ ןופ סנייא טפעלקעגּפָא ןיוש ךיז ןעבָאה לגיצ עניימ

 , יז ןיא טרילוקריצ סאו ,טולב סגזד ןוא
 ףיוא ךיז טזייל ןוא סױרַא זייווכעלסיב טניר
 ; ןטלַאּפש-ןטניריבַאל עקידנעקיטש יד ןיא
 ךיז ןיא טקיטשעג טציא זיב בָאה ךיא זַא
 -- טולב ןקנַארק ןיימ ןופ חיר ןטכע"לש םעד

 ?ןקיטש רעטייוו ךָאנ סָאװ-וצ
 ,ןצַאלּפ ןוומ ןרעטָאלב ענעסירעגנָא
 --- .רעסעב --- רעירפ סָאװ ןוא
 ןדעררעד טנַאװ עטייווצ יד לָאז

 + רעמיצ ןופ סנַאװ עקנַארק עטייווצ יד טגָאז

 ,טנפעעגפיוא סנטיײצַאב ןיוש ךיא בָאה ןדנואוו עניימ ---
 ,טנעמַאדנופ ןופ ןטלפצּפשעגּפנא ןיוש ךיז בָאה ךיא
 :ןפרַאװרעדנַאופ ךיז עגר רעדעי ןיא ןעק ךיא ןוא
 ,רימ ןָא טּפַאלקעג ךיז ןטסיופ עקידמערוטש ןבָאה סעּפע
 ;טייז רענעי ןופ ּפעק ,ןטסיופ
 ןָא טייג טרָאד זַא ,גנַאל-ןיוש-גנַאל סעּפע
 ,המוהמ עלעקנוט ענדָאמ ַאזַא

 ---? ןסיוו ןָאק רע ?ןסיוװ ןָאק רעוו
 .ןדעררעד טנַאװ עטירד יד לָאז



 :רעמיצ ןופ טנַאװ עקנַארק עטירד יד טגָאז

 ;ןעזעג ,טרעהעג ץלַא בָאה ךיא .,ץ"לַא סייוו ךיא ---
 ,ךרוד ןוא ךרוד טרעכעלעגכרוד ןיב ךיא
 --- ,טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא ןטינשעגכרוד ןיב ךיא
 ןרעיוא טימ ןוא ןגיוא טימ לופ ךיא ןיב
 | עז ןוא רעה ךיא ןוא

 ,רעטייר ןגי סע ןוא ןקתכלג ןעגנילק סע ןעוו
 ,ז"רופרש ןצנַאט סע ןוא ןליוק ןפייפ סע ןעוו
 .קעה ןעקנַאלב סע ןוא סנרָאה ןלַאש סע ןעוו
 ,ןעגנולקעגּפָא ןבָאהד ןקָאלג יד זַא ,רעטציא
 ,טנערבעגסיוא ןבָאה תופרש יד זַא

 .קורב ןפיוא ןגיוצעגסיוא ןגיל סע זַא ,רעטציא
 --- ,רעזד"לעה עקידנעיירש עלַא

 | רעה ןוא טוג ךיא עז
 -- המוהמ ערענדָאמ ,ערעלעקנוט ַא ךָאנ |

 .טייקליטשש רעד ןופ המוהמ יד
 !ריד טימ ןייז רעבָא טעװ סָאװ ,ך"למ

 ;ריד בילוצ טשינ ייז ןעגנילק --- ןקָאלג ןעגנילק סע זַא
 ,ריד בילוצ טשינ ייז ןגייווש --- ןגייווש ןקתצלג יד זַא
 רעמ ןיוש טלָאװעג טשינ ןבפאה עקידעבעל
 ןןעמָאנ ןייד ןעגנערבפיורַא גנוצ רעד ףיוא
 ,ןענָאמרעד טשינ יאדוא ךיד ןעלעוו עטיוט
 --- ,ייז ןגיל ---- ןסַָאג יד ןיא ןגיל עטיוט
 .ןדעררעד טנַאװ עטרעפ יד לָאז

 :רעמיצ ןופ טנַאװ עקנַארק עטרעפ יד טגָאז

 .ָאטשינ ,ָאטשינ גנַאל ןופ ןיוש טסיב וד ,ךלמ ---
 ,רעל ןעייטש ענייד ןקרַאּפ יד ןוא ןצַאלַאּפ יד
 ,םורַא ךיז טעקנָאלב רענידרעמַאק רעד רָאנ
 ;טיה ןוא םורַא ךיז טעקנָאלב
 ,רעטיה ןייק טשינ ןפרַאד ןצַאלַאּפ עקידייל
 / ---.םייהַא ןייג רענידרעמַאק רעד לָאז
 .ןדער ערטסול .יד לָאז

 :ערטסו"ל יד טגָאז |

 .ןדער טשינרפאג לעװ ךיא ---

 - ףגיוא עניימ עלַא טנפעעצ ןיוש בָאהד ךיא
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 ,סיפ עניימ ןופ ץענ יד טניּפשרַאפ ןיוש בָאהד ךיא
 טיפוס ןֹופ טרעדינעגּפָארַא ןיוש בָאה ךיא
 --- ,רעקירעדינ ,רעקירעדינ ,רעקירעדינ
 .ןדער רעגיט רעד לָאז

 :רעגיט רעד טגָאז

 ;ןדער טשינ ךיוא לע ךיא ---
 ,רָאה עניימ טרעביושעצ ןיוש בָאה ךיא

 ,גנורּפש םוצ טיירגעגוצ ךיז ןיוש בָאה ךיא
 לגענ עניימ ןכָאטשעגנײרַא ןיוש בָאהד ךיא
 "ןבעטשניײרַא ךיז ןפרַאד לגענ ואוו ,טרָאד

 --- ! רענ-יד"רעמרַאק ---

 : רע טעזרעד --- ןירַא טמוק רענידרעמַאק רעד זַא ...
 ,ןביוש עטקַאהעגסיוא ןופ זָאלג רעקיטש
 ,טמידעפעצ -- ןעגנַאהרָאפ ןוא רעכיּפעט
 ;ערטסול יד -- עטלציּפעצ ,עטרעדיילשעצ ַא
 ,טעקרַאּפ ןקיצנַאלג םענופ ןטימ ןפיוא
 ,זד"לַאה סרעגיט םעניא ןייצ יד טימ ןסיבעגנייא

 טיפ ןוא טנעה עטבעלעגפיוא טימ ךיז טרעדיילש
 ,ךלמ ועד --- םיוש ןוא טולב ןופ ךייט ַא ןיא



 ףלָאװ רעד

 (1920 .קינָארכ ַא

 יא

 - ,ןגרָאמירפ ןטירד ןפיוא ןעוועג זיא סע ןוא ...
 טייז-חרזמ ןיא ןעגנַאגעגפיוא זיא ןוז יד ןעוו
 .רכז ןייק ןבילבעג טשינ ןיוש טָאטש רעצנַאג רעד ןופ זיא

 ,רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ןגיטשעג זיא ןוז יד ןוא

 ,למיה ןטימ םוצ ןעמוקעגוצ זיא יז ןענַאװ זיב

 .ןגיוא סבר םעד טימ טנגעגַאב ךיז ןבָאה ןלַארטש עריא ןוא

 רענייטש ןוא שַא גרַאב ַא ףיוא ןגעלעג זיא בר רעד ןוא

 ןעלּפַאצרַאװש עטצָאלגעגסיוא ןוא ליומ ןטסערּפעגפיונעצ ַא טימ

 .טשינרָאג רעמ ןוא רעטצניפ ןוא ליטש ןעוועג זיא המשנ ןייז ןיא ןוא

 ןלַארטש עסייה יד ךיז ףיוא טליפרעד ןבָאה ןגיוא ענייז ןעוו ןוא
 ,טקוקעג ןוא טקוקעג ןוא טײרּפשעגרעדנַאנַאפ ךיז ייז ןבָאה
 .ןעמוקפיוא ןוא ןריר ךיז ןבײהעגנָא טָאה ףוג ןייז ןענַאװ זיב

 ,ןעזרעד ןוא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה בר רעד ןעוו ןוא

 טָאטש רעטעגרהעגסיוא ןַא ןיא ןיילא רענייא ןבילבעגרעביא זיא רע זַא

 -- רעדניק ןוא בייוו ןָא ןוא ןדיי ןָא ןוא ןלוש ןָא

 .ןָאט וצ סָאװ טסואוועג טשינ בר רעד טָאה

 ,ךיז טרעדנואוועג ןוא טכַארטעג ןוא ןענַאטשעג רע זיא

 ןבעל טזָאלעגרעביא ןוא ןטימעגסיוא ןעמ טָאה םיא סָאװ

 ןרעיוא יד ןוא ןגיוא יד טגנערטשעגנָא סָאה רע ןוא

 ,תוברוח יד רעטנוא ןופ סױרַא רעוו טכירק רשפא .,ןעזרעד וצ

 .וצניהַא ןייג ןזָאל ךיז רע טעו ,סָאש ַא רשפא ןרעהרעד וצ ןוא

 ןרעיוא יד ןוא ןגיוא יד טגנערטשעגנָא רע טָאה טסיזמוא רָאנ

 תוברוח יד רעטנוא ןופ ןזיוװַאב טשינ רענייק ךיז טָאה סע לייוו

 .ןגָארטרעד טשינ ץעגרע ןופ ךיז טָאה סָאש ןייק ןוא
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 ןעזרעד וצ ןגיוא יד רעמ ךָאנ טגנערטשעגנָא טָאה רע ןוא

 -- : רעגיזַאב יד ןופ זיא טשינ ןעמעוו שטָאכ
 -- .ןקרעמַאב וצ ןעוועג טשינ ןענייז רעגיזַאב יד ךיוא רָאנ
 ,ןעמַאלפ עקידנעילט ,סנעמיוק ,שַא סעּפוק
 ,טשינרָאג רעמ ןוא --- טייקליטש

 ,השק רעייז ןעוועג םיא זיא ךַאז יד ןוא ןענַאטשעג רע זיא
 .ןָאט וצ סָאװ טסואוועג טשינ רעמ ךָאנ טָאה רע ןוא

 טזָאלעגקעװַא ךיז ןוא טרָא ןופ טרירעג ךיז בר רעד טָאה
 ,סעּפוק יד ןיא טנעה יד טימ ןרַאש ןוא ןכוז
 ענעמוקעגמוא יד ןופ םירבא יד שטָאכ ןעניפעג וצ
 .לארשי רבק וצ ייז ןעגנערב ןוא

 ,סעּפוק יד ןיא טרַאשעג ןוא טכוזעג רע טָאה טסיזמוא רָאנ
 .ןעניפעג וצ ןעוועג טשינ זיא רבק ןייק ןופ רכז ןייק לייוו
 ,טשיגרָאג רעמ ןוא ליוק ןוא ׁשַא ןעוועג זיא ץלַא לייוו

 ןעמיוק ןטרעקעגרעביא ןַא ףיוא טצעזעגקעווַא ךיז בר רעד טָאה

 -- תוניק ןגָאז טלָאװעג ןוא ךיש יד ןָאטעגסיױא טָאה רע ןוא

 ,תוניק יד ןופ רעטרעוו יד ןסעגרַאפ טָאה רע טשרע

 ,רעטרעוו עלַא ןסעגרַאּפ טָאה רע זַא ,טליפרעד טָאה רע זַא ןוא
 ;עלעפעל ןרעטנוא ןופ םָארטש ַא ןָאטעג רַאּפש ַא םיא טָאה
 ןגיױא יד וצ ןכיירג טנָאקעג טשינ טָאה םָארטש רעד זַא ןוא
 ---זדלַאהד ןטמעלקעגפיונעצ ןייז ןיא ןקעטש ןבילבעג ןוא
 .ןָאט וצ סָאװ טסואוועג טשינ רערעמ ךָאנ בר רעד טָאה

 טקעדעגוצ טָאה ןוא ןעמוקעג זיא טכַאנ יד זַא
 ,שיגרעטצניפ רעסיורג ַא טימ טָאטש עקידבורח יד
 ןעמיוק םענופ ןבייהעגפיוא ךיז בר רעד טוה

 ,ןסעזעג ךָאנ זיא רע ןכלעוו ףיוא
 וצ-ברעמ וצ םינּפ ןייז ןתאטעג רעק ַא טָאה
 ןייג טזָאלעגקעװַא ךיז סיפ יד ףיוא ןקָאז יד טימ ןוא
 .ןיירא דלַאװ ןיא טריפ סָאװ ,ךַאילש ןטיירב םעד טימ

 ,םיצפח ײלרעלַא טימ טקעדַאב ןעוועג זיא ךַאילש רעטיירב רעד

 ,רעדער ענעכָארבעצ ןוא ןעלטיה טימ ןוא ןסקיב טימ

 טלּפמַארטעצ ןוא טרעקַאעצ ןעוועג זיא דרע יד ןוא
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 ,ןטַאנַארג ןופ ןוא ןליוק ןופ
 ,סיפ עשילייח ןוא סעטיּפָאק עשידרעפ ןופ

 -- ךַאילש םעד רעביא ןוא ךַאילש םעד םורַא ןוא
 .טשינרָאג רעמ ןוא טייקליטש ןוא שינרעטצניפ

 ,ליימ עכעלטע ןעגנַאגעגּפָא זיא בר רעד זַא ןוא
 ,טייז-ופצ ןופ ןזָאלב ןבייהעגנָא טניו רעטלאק ַא טָאה

 ףוג ןייז ןיא טייקדימ עסיורג ַא טליפרעד טָאה בר רעד ןוא
 ,רענייב ענייז עלַא רעביא טלעק ַא ןוא

 ןעורּפָא וצ דרע רעד ףיוא טצעזעגקעוַא ךיז בר רעד טָאה
 /  ףאילש ןטימ ןפיוא ןגיוצעגסיוא ךיז ךָאנרעד ןוא
 ,למיה םוצ ןגיוא ענעפָא טימ

 טנרעטשעגסיוא ןוא ףיט ןוא ךיוה ןעוועג זיא למיה רעד ןוא
 ,ןרעטש ןסַאילימ-ילימ טימ

 ןגיוא ענעפָא ענייז טימ טקוקעג טָאה בר רעד יוװ ןוא
 ןרעטש ןסַאילימ-ילימ יד ןבָאה ױזַא
 ,ךיז ןעיירד ןוא רעטרע ערעייז ןופ ךיז ןסייר ןעמונעג
 ערעדנַא יד ןָא ענייא ךיז ןגָאלש ןוא ךיז ןדיינש ןוא
 | ,ערעדנַא יד ענייא ןטלָאּפשעגרעביא ןוא
 .שינרעטצניפ רעד ןיא ןעגנולשעגנייא ןרָאװעג ןענייז ייז זיב

 ,ןשָאלעגסיױא ןרעוו ייז יװ ןעזועג טָאה בר רעד זַא ןוא
 .טקוקעג רעטייוו טָאה רע ןוא טרַאעג טשינ םיא סע טָאה
 טנשקעעגנייא ךיז טָאה ,רעטצע"ל רעד ,ןרעטש ןייא זַא ןוא
 | ,ןרעװ ןשָאלרַאפ טלָאװעג טשינ ןוא
 טנַאה עטכער ןייז טקערטשעגסיוא בר רעד טָאה
 ןרעטש רעד זיב ,רעגניפ ַא טימ טלטייטעג ןוא
 ,טיור ןוא לעג ןוא ןירג ןרָאװעג זיא
 .ןרעוו ןשָאלרַאפ טלָאװעג טשינ ץלַא ןוא

 טנַאה עטכער ןייז טזָאלעגרעטנורַא בר רעד טָאה
 ,ןגיוא עדייב ענייז ףיוא יז טגײלעגפיורַא ןוא
 .ןרעטש ןטצעל ןרַאפ רעמ טרַאעג טשינ םיא טָאה סע לייוו
 ,ןגיוא ענייז ףיוא ןגעלעג זיא טנַאה יד ןוא
 יוצ דרע רעד וצ ןײלַא ןלַאפעגרעטנורַא זיא יז זיב
 .ןעלמערדוצנייא ןביײהעגנָא ןבָאה ןעמערב ענייז לייוו
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 ןעלמערדוצנייא ןבייהדעגנָא טָאה רע רָאנ יװ ןוא
 טנװַאדעג טשינ ךָאנ טָאה רע זַא ,טּפַאכעג ךיז רע טָאה
 :עמש-תאירק ןייק טנעיילעג טשינ ןוא בירעמ ןייק ןוא החנמ ןייק
 -- ןענװַאד ןעמענ טלָאװעג ןוא טצעזעגפיוא ךיז טָאה רע ןוא
 .ןסעגרַאפ ןענװַאד ןופ חסונ םעד טָאה רע טשרע

 ,ןסעגרַאפ ןענװַאד סָאד ךיוא טָאה רע זַא ,ןעזרעד טָאה רע זַא ןוא
 ,עלעפעל ןרעטנוא ןופ םָארטש רעטייווצ ַא ןָאטעג רַאּפש ַא םיא טָאה
 ןגיא ענייז וצ ןכיירג טנעקעג טשינ רעדיװ טָאה םכָארטש רעד זַא ןוא

 -- ןדלַאה ןייז ןופ ןטימ ןיא ןקעטש ןבילבעג ןוא
 ןטלַאהדסױא טנעקעג טשינ רעמ בר רעד ןיוש טָאה

 ןפיול ןעמונעג ןוא ןעגנורּפשעגפיוא זיא רע ןוא
 ,ךאילש ןטיירב ןטימ רעטייוו ןוא רעטייוו ץלַא

 דגב ןשינבר ןייז ןופ סעלָאּפ יד
 ,לגילפ עצרַאװש ייווצ יו טרעטַא"לפעצ ךיז ןבָאה
 ּפָאק ןייז ןופ למיירטש סָאד ןסירעג טָאה טניװ רעד ןוא
 ,סיפ ענייז ןופ ןקָאז יד טּפעלשעגרעטנורַא טָאה דמַאז רעד ןוא

 | טיפ עסעװרָאב ןוא ּפָאק ןטעקַאנ ַא טימ ױזַא ןוא
 טייקצרַאװש רעד ןֹּפִצ גנולצולּפ ןגָאלשעגּפָא ךיז רע טָאה

 ,דלַאװ ןקיליימ-קיצרעפ ןסיורג םעד ןופ

 ןרָאװעג ןדנוצעגפיוא לָאמַא טימ םעד ןופ זיא חמ ןייז ןוא
 ןרעיוט ייווצ ףיוא ךיז טנפעעגרעדנַאנַאפ ןוא
 ,ןגיוא ענייז ףיוא ןָאטעג םָארטש ַא טָאה טייקיטכיל עסיורג ַא ןוא
 דלַאװ ןקיליימ-קיצרעפ םעד ןעזרעד טָאה רע ןוא
 ןטייוצ םעד זיב קע ןייא ןופ ךרוד ןוא ךרוד ףיוא

 ,ךרוד ןוא ךרוד ףיוא דלַאו םעד ןעזרעד טָאה רע זַא ןוא

 ןטלַאהסױא רעמ טנָאקעג טשינ גיוא ןייז טָאה

 ,תובחר רעקיליימיקיצרעפ רעד ןופ טכיל עסיורג סָאד

 .,ּפעלק עטצעל יד טּפַאלקעג טָאה םעטָא ןייז ןוא

 .שינעקנעכ ןופ דרע רעד וצ ןגיוצעג ךיז טָאה ףוג ןייז ןוא

 גָאט ןצנַאג ןרַאפ לָאמ עטשרע סָאד ןוא

 זדלַאה ןטקיטשעגנייא ןייז ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה

 ,גנַאלק ַא ןופ רכז ַא ,ּפירכ רעקירעזייה ַא

 --- טכַאדעג םיא ךיז טפאה --- עגר ןייא ךאנ ןוא

 .יירשעג עתמא סָאד ןעמוקנָא טעוו
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 ,םיוב ַא וצ ןרעטש ןטימ ןלַאפעגוצ זיא רע ןוא

 ,טסורב רעטעקַאנ ןייז ןיא טנעה עדייב טימ טּפַאלקעג ןוא

 | דייועגניא ןייז ןופ ןסירעג ןוא ןסייטשעג ןוא

 .שינעקנעב ןייז ןופ ןעיירשעג ענעמוקעגסױרַא טשינ יד

 ,ןײרַא דלַאװ ןיא רעטייוו ןפיול ןזָאל ךיז טלָאװעג טָאה רע ןוא
 ,ץענערג יד ןטָארטעגרעביא טָאה רע רָאנ יו ןוא
 טּפַאכעגנײרַא ןרעוו סיפ ענייז יו טליפרעד רע טָאה יױזַא
 ןטָארד עקיכעטש עטכידעג ןיא טרעטנָאלּפעגנײרַא ןוא
 -- סיפ יד ןעמענסױרַא טַאהעג טייצ טשינ ךָאנ טָאה רע ןוא
 ,ףוג ןצנַאג ןייז טּפַאכעגנײרַא ןבָאהד ןצענ יד יו
 ,ריפ עלַא ףיוא םמיא טרעדיײלשעגרעדינַא ןוא
  םיא טלקייקעג ןוא םיא טּפעלשעג ןוא םיא ןגיוצעג ןוא
 ןעלצרָאװ עטרעקעגסיוא ןוא רעבירג רעביא ּפָארַא ןוא ףױרַא
 ,םידגב ענייז ןופ זייוורעקיטש ןסירעג ןוא
 --- ןסירעגּפעארַא ןעוועג ןיוש ןענייז םידגב יד זַא -- טשבעדכָאנ ןוא
 ,בייל ןטעקַאנ ןייז ןופ טוה רעקיטש

 ,טעקַאנ-רעטומ זיא רע זַא ןעזרעד טתאה בר רעד זַא ןוא
 ,םינּפ ןייז רעביא ןסָאגעצ לכיימש רענדָאמ ַא ךיז טָאה
 ,טײקפרַאש ַא ןפָאלעגכרוד זיא ןייצ ענייז רעביא ןוא
 ,ץכעייּפש ענעצלַאזעג ַאזַא גנוצ ןייז רעביא ןוא
 ,ןעגנעהרעטנורַא ןעמונעג טָאה פייל עטשרעטנוא יד ןוא

 -- ליומ ןייז ןופ סנצלַאזעג סָאד ןעיײּפשסױרַא ןעמונעג טָאה רע זַא ןוא
 | ךיז ןכעטשסױרַא ןעמונעג ךעלערעה עניד ןבָאה
 ,ןסקַאװ ןוא ןצָארּפשסױרַא ,טיוה רעצנַאג ןייז רעטנוא ןופ
 ,זייוונעייר ,זייוונעייר ךיז ןגיילסיוא ןוא
 ,ןלָאפעגנעמַאזװצ ןוא טַאלג טרָא ןייא ןיא
 ,טרעביושעגפיוא ןוא טלעטשעגפיוא --- ןטייווצ ַא ןיא

 המיא רַאפ טלםצוועג טָאהד בר רעד זַא ןוא
 | -- טנעה יד טימ ןגיוא יד ןקעדרַאפ
 ןעמַאזוצ ךיז ןסיג רעגניפ ענייז יו ,ןעזרעד רע טָאה
 ךיז ןציּפשרַאפ ןוא ףיוא ךיז ןעלקייק ןוא
 ;לגענ עטרַאהד ענעגיובעגסיוא עגנַאל טימ
 ןָא םיא טוט רעצעמע יו ,טליפרעד רע טפנ:ה ,ןקור ןרעביא ןוא
 ףיונוצ טדימש ןוא ףייר עטיײרדעגנעמַאזוצ ַא
 .סעציילּפ ענעלַאפעגרעטנורַא ןוא ןקַאנ ןייז
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 ,ךיז ןזָאלרעטנורַא ןוא ןעיצ ךיז ןבײהעגנָא ןבָאה ןרעיוא ענייז ןוא
 ,ןעמוג ןרעטנוא ןופ ךיז ןגָאלשסױרַא ?ליומ ןייז ןיא גנוצ יד ןוא
 ,ןייצ יד ןשיווצ ןופ ךיז ןרַאּפש ןוא ךיז ןליונק ןוא
 ,רעגנעל ןוא רעגנעל ץלַא ןקעטשסױרַא ןוא ךיז ןשטילג ןוא
 ןפיולפיוא ןעמונעג ןבָאה ןגיוא ענייז ןוא
 ,ךעלדער עקידכעלייק יו ןמעערב יד רעטנוא ךיז ןעיירד ןוא
 .ןרעייפ ענירג עקיטסָארפ ןיא ךיז ןדניצ ןוא

 דלַאװ ןקיליײמ-קיצרעפ םעד לָאמַא ךָאנ ןעזרעד טָאה רע ןוא
 ,ןטייוצ ןזיִב קע ןייא ןופ ךרוד ןוא ךרוד ףיוא

 ןּפַאלק ןבייהעגנָא טָאה םעטָא ןייז ןוא
 ,פעלק ענעריובעג-טשרע ,עקידוז ,עיינ
 ,ריפ עלַא ףיוא ןעגנורּפשעגפיוא זיא רע ןוא
 ןקור ןטרעביושעגפיוא ,ןטציּפשעגפיוא ןַא טימ
 .שינרעטצניפ רעד ןיפצ ןגיוא יד טימ ןסעגעגנייא ךיז טָאה ןוא

 ,ךיוב ןייז ןופ ןָאט טיר ַא ךיז ןטלאוו םירעדעג עללַא יו ױזַא ןוא
 זדלַאה םוצ םָארטש רעטירד ַא ןָאטעג רעצּפש ַא םיא טָאה ױזַא
 ,לגרָאג ןייז ןיא ןקעטש ןבילבעג טשינ ןיוש רעמ ןוא
 דלַאװ ןרעביא ןגָארטעצ ךיז טָאה לירבעג דליוו ַא ןוא

 ,רעקידנעיָאװ ןוא רעכעה ןוא רעכעה ץלַא
 -- לירבעג סָאד טגלָאפעגכָאנ טָאה גנורּפש רעקנילפ ַא ןוא

 .ןגיוב ןבלַאה ַא ןופ ןעזסיוא םעניא גנורּפש ַא

 לירבעג עדליוו סָאד טרעהרעד טָאהד דלַאװ רעד זַא ןוא
 ---ז"דיח א ןופ גנורּפש ןקנילפ םעד ןוא
 ;םעטנא רעקידמערוטש ןייז עגר ַא רַאפ ןעמונעגּפָא םביא טָאה
 ד"לַאװ רעד טָאה רעטעּפש עגר ַא ןיא ןוא

 ,םערוטש ןייז טגיװעגרעדנַאנַאפ רעטיירב ךָאנ
 ,ךיז וצ ןגיוצעג רעפיט ןוא רעפיט ןוא
 ,טרעדיילשעצ ןוא ןסירעג זייוורעקיטש ןוא
 ךיז ןיא ןטלַאזזַאב ןוא ךיז ןיא קירוצ ןעמונעגניירַא ןוא

 .ןעיפאוו עקידנ"לירב עדליוו סָאד

 .טשינרָאג רעמ ןוא שינרעטצניפ ןוא םערוטש ןעוועג זיא סע ןוא

12 



 טָאטש ןיא ןעמוקוצנָא ןבייהעגנָא ןבָאה סע ןוא
 ןטנגעג ערעדנַא ןופ ןדיי ענעבירטעגסיורא

 ,רעזייה עבורח יד קירוצ ןעױבּפָא ןעמונעג ןוא
 ,לוש עטלַאק יד ---ץלַא ןופ רעירפ ןוא
 ,טנעוו עבלַאה ןבי"לבעגרעביא ןענייז לוש רעטלַאק רעד ןופ לייוו
 ןיילק ךאנ ןעועג זיא ןדיי עיינ יד ןופ לנבאצ יד לייוו ןוא
 .טפראדעג טשינ לייוורעד לוש ןייא יו רעמ ייז ןבָאהד

 ,ןריט ןופתצ רעטצנעפ טימ ןרָאװעג קיטרַאפ זיא לֹוש יד זַא ןוא
 ,הרות-רפס יד שדוק ןורא ןיא טלעטשעגניײרַא ייז ןבָאה
 טעװעטַארעגּפָא ןבָאה ייז סָאװ ,הרות-רפס עקיצנייא יד
 ןטנגעג ערעייז ןופ ךיז טימ טכַארבעג ןוא

 ןָא בירעמ ןופ טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןיב ןבָאה ייז ןוא
 .ןעוועג זדמשמ ךיז ןוא לוש ןיא טכַארברַאפ
 ,רעצ טימ טשימעג ןעוועג זיא החמש רעייז ןוא
 ,בר םענעגייא ןייק טַאהעג טשינ ךָאנ ןבָאה ייז לייוו
 ,רעצ רעייז ןעוועג זיא רעסערג ךָאנ ןוא
 בושי ןקידרעירפ םבעד ןופ דיי ןייק סָאװ
 .םיהַא ךיז ןרעקמוא וצ ןזיװַאב טשינ ךתצנ טמוה

 --ןעוועג חמשמ ךיז ןבָאה ייז יו ױזַא ,ןעוועג זיא סע ןוא
 ,טרעטיצרַאפ לָאמַאטימ ןבילבעג עלַא ייז ןענייז
 ןרעה ייז זַא ,טכַאדעגסיױא ייז ךיז טָאהד סע ?לייוו

 ,ץעגרע ןופ ןענייוו קידהנושמ טייוו ַא

 -- ךיז טרעהדעגנייא ןוא ליטש ןרָאװעג ןענייז ייז זַא ןוא
 ,ןרָאװעג רעסערג ךָאנ קערש רעייז זיא
 טייוו ,טייוו ןופ יו ,תמא ןַא ףיוא טרעהעג ןבָאה ייז לייוו
 לוש רעד ןיא ןיירַא טגנירד ןוא ךיז טגָארטרעד
 .היח ַא ןופ ןעיאװ ןגיוצעצ גנַאל ַא

 ,גנוקוצרַאפ ןופ עגר ַא ןיא יװ ,קידנעמורב ןוא זייב ביײהנָא ןופ
 שינעגנלק סָאד יו ,טלפייווצרַאפ ןוא ןיד םעדכָאנ ןוא
 ,הנבל רעד רַאפ ץרַאה ןייז ףיוא-טסייר סָאװ טנוה ַא ןופ
 ,קידנעפילכ ןוא רעליטש ןוא רעליטש ףוס םוצ ןוא
 ןשטנעמ ַא ןופ ןייוועג ןָא טנַאמרעד סָאװ
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 לוש ןופ ןפָאלעגסױרַא ןענייז ןדיי יד זנצ ןוא
 -- שינרעטצניפ רעקיטכַאנ-בלַאה רעד ןיא טרעהדעגנייא ךיז ןוא
 | ,טרעהעג טשינ טשינרָאג רעמ ןיוש ייז ןבָאה
 ,רעצרעה ענעגייא ערעייז ןופ ןּפַאלק סָאד ץוח ַא
 ,רעמייב עטעילַאמסעגּפתא יד ןופ ןכרָאש סָאד ןוא

 ,תוברוח יד ןשיווצ ןופ טקעטשעגסיױרַא ןבָאה סָאװ
 --רעטעלב עטצע"ל ערעייז טכַאנ רעד ןיא ןטָאשעג ןוא
 ,דרע רעד ףיוא טסברַאה ןעוועג ןיוש זיא סע לייוו

 ,רעזייה ערעייז וצ עקידנגייוש ןעגנַאגעג ןענייז ןדיי יד ןוא
 ,טעיאװעג ױזַא טָאה סָאװ ,רעד זַא ,טכַאדעג ייז ךיז טָאה סע ןוא
 ןעמיוק ַא יצ טנַאװ ַא רעטנוא ןטלַאהַאברַאפ טגיל
 ,טרעיול רע לייו ,ליטש ןוויכ ַא טימ ןרָאװעג זיא רע ןוא

 ..ןילַאפנָא ןוא ןעגנירּפשסױרַא רע טעװ דלַאב ןוא

 למיה ןפיוא יו ,ןעזרעד ןבָאה ןדיי יד זַא ןוא
 הנב"ל יד ןכתצרקעגסױרַא ,רעלעק ַא ןופ יװ ,לָאמַאטימ זיא
 תוברוח עלַא רעטניה סָאװ ,טייקטייו יד טקעדעגפיוא טאה ןוא
 ,רעדלעוו ענעסָאלשעגנייא יד ןופ טנעװ עקידכעלייק יד זיב
 -- ,ןטייז עלַא ןופ טָאטש יד טלגנירעגמורַא ןבָאה סָאװ

 ןסַאג יד ןופ טײקטעקַאנ יד טריּפשרעד יינ סָאד ןופ רָאג ייז ןבָאה
 ,ערעייז טשינ ןענייז תוברוח יד זַא ןוא
 .עדמערפ ייז ןענייז ָאד זַא ןוא

 ,ךיז ייב רעזייה יד ןיא ןעוועג ןיוש ןענייז ייז זַא ןוא
 ,שינרעטצניפ רעד ןיא ןענַאטשעג ךָאנ טייצ עגנַאל ַא ייז ןענייז
 ,ךעלבייש יד ךרוד טקוקעגסױרַא ארומ טימ ןוא
 ,רעסייוו ןוא רעסייוו טרעװ הנבל רעד ןופ ןייש עסייוו יד יו
 ,טנפעעגפיוא ןרעוו תוברוזדד יד ןופ ןטלַאּפש עלַא יװ ןוא

 ןרָאװעג ןפפא-לשטנַא ךָאנרעד ייז ןענייז קערש ןיא ױזַא ןוא

 טָאטש רעד ןופ םינּפ ריא טרעקעגּפנא טָאה הנבל יד ןוא
 ;תוברוח יד ןופ ןטלַאּפש ע"לַא קירוצ ןסָאלשרַאפ ןוא

 ׁשַא סעּפוק יד ןוא סנעמיוק יד ןוא

 .שַא סעּפוק ןוא סנעמיוק קירוצ ןרָאװעג ןענייז

 ןייטשוצפיוא ןבייהדעגנָא ןבָאהד סָאװ ,סנטָאש יד ןוא

 ,רעזדלעה עטקערטשעגסיוא יד טימ ךייה רעד וצ ךיז ןסייר ןוא
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 ,ץרוברוח יד ןופ ןטלַאּפש יד ןשיווצ קירוצ ןלַאפעגרעדינַא ןענייז

 .ןגיל ןפרַאדַאב עטיוט יו ןגיל ןבילבעג ןוא

 ,דלַאװ ןרעביא טייוו ןעוועג ןיוש זיא הנבל יד לייוו
 טקוקעגנײרַא ןוא ןגייווצ יד ךרוד ךיז טּפיזעג ןוא
 ,ףלָאװ םעד ןופ ןגיוא ענירג יד ןיא
 .ןעיָאו ןופ רעטרעטַאמעגנייא ןַא ןגעלעג זיא סָאװ
 קירוצ ןגָא"לשעגּפָא ךיז ןבתאה ףלָאװ םענופ ןגיוא יד ןוא
 - ,הנבל רעד ןופ ץרַאה עמַאס םעד ןיא טייקנירג רעייז טימ
 ןעגנעה ןבילבעג ןענייז רעמייב יד ןופ ןגייווצ יד ףיוא ןוא
 ,ןײלַארטש ענעכתאטשעגניירַא ערעדנַא יד ןיא ענייא
 ,ןירג ןוא סייוו ןופ טולב טימ טפירטעג ןבָאה סָאװ

 ןגייוצ יד ףיוא ןזָאלעגרעביא טָאה הנבל יד ןוא
 ,ןלַארטש עטיוט ענעגנַאהעגפיוא עריא
 ,ד"לַאװ ןרעטניהַא טייוו טגָאיעגקעװַא ןיילַא ןוא

 ןענַאװ זיב ,גנַאל ױזַא ןעגנַאהדעג ןענייז ןלַארטש יד ןוא
 ,תוילת ערעייז ןופ ןסיירּפָא ןבייהעגנגתז ךיז ןבָאהד ייז
 ,ןקַאנ ספלָאװ םעד ףיוא זייווקיצנייא ןלַאפ ןעמונעג ןוא
 ןיירַא ךרַאמ ןיא זיב לעפ ןייז ךרוד ךיז ןכָאטשעגכרוד ןוא
 ,סקיטכיל ןוא סמענעגנָא סעּפע ןָא םיא טנַאמרעד ןוא
 ,טיירדעגפיוא ךיז ןוא ןגיוא יד טערומשזרַאפ טָאה ףלָאװ רעד ןוא
 הצ סיפ עטשרעטניה יד ֹוצ ּפָאק ןטימ ,לגייב ַא יװ

 ..ןירַא ךיז ןיא טלכיימשעג לעפ רענעגייא רעד וצ רעטעילוטעגוצ ַא ןופצ

 ,ןסָאגעגפיונוצ ןוא טכידעג ןעוועג זיא דלַאװ רעד ןוא

 ,ןביוא ןופ טעילַאװכעג ךיז ןבָאה רעמייב יד ןופ ןציּפש יד רָאנ ןוא

 .ןשינעפיט עטשרעטנוא יד טקעדרַאפ רעצרַאװש ךָאנ ןוא

 ,ןעגנורּפשעגפיוא ף"לָאװ רעד זיא לגאמַאטימ ןוא
 ,טייז-ברעמ וצ טדנעוועג ןגיוא יד טימ

 רעכעלזָאנ ענייז וצ טכַארבעג טתאה טייז-ברעמ ןופ טניו רעד לייוו
 ,טבַאנ בייהנָא ןיא טריּפשעג טָאה רע סָאװ ,תוחיר עקיבלעז יד
 ,שינעיירד ןיא טלדניװשרַאפ רָאנ טכַאנ בייהנֶא ןיא םיא ןבָאה סָאװ ןוא
 | ןטניוװ עלַא טשימעצ טס"לָאמָאד טָאה םערוטש רעד לייוו

 ,טײקפרַאש רַאפ טרעטיצעגפיוא ןבהאה רעכעלזָאנ ספלָאװ םםבעד ןוא
 / .סעצנהאוו ענייז רעביא טעדיוהעצ ךיז טָאה דיירפ ַא ןוא
 ךיז ןסיבעגניירַא ןוא טצירקעגפיוא ךיז ןבָאה ןייצ ענייז ןוא
 + -- ,סעלסַאי יד רעטנורַא זיב ערעדנַא יד ןיא ענייא
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 גניר ןיא גניר ןוא ,טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה טייקליטש יד ןוא
 ,ןטייווצ ןזיב דלַאװ קע ןייא ןופ ךיז טלקייקעגרעדנַאנופ
 טצַאלּפעג ןבָאה רעמייב יד ןופ ןרעדָא עלַא זיב
 יירדעג םעניא ךיז ןגָארטעגרעדנַאנופ ןוא
 ,ײרשעגסױרַא ןקידנריפמואירט ספ"ללָאװ םענופ

 ןגעוו סדלַאװ םעד ןוא ,ןעלצרָאװ יד ןוא ,רעטעלב יד ןוא
 לגענ יד רעטנוא ךיז טקילפעג ןוא טלבריוועג ךיז ןבָאה
 .טירט עקידנגנבני ספ"לָאװ םעד ןופ

 ג

 ןדיי יד ןעוו ,ירפרעדניא ןעוועג זיא סע ןוא
 | ןענװַאד ןכָאנ לוש ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז
 ןלַאש סָאד ןעגנולקעג ךהאנ טָאהז רעצרעה ערעייז ןיא ןוא
 ןגיױא ערעייז ןופ ןוא ,רפוש ןקידלולא םענופ
 -- ,דחּפ רעקיטכַאנ רעד טקוקעגסױרַא ךָאנ טָאהד

 ךַאילש ןטיירב םבענופ טייז רעד ןופ יו ןעזרעד ייז ןבָאה
 ,דיי ַא ןָא טמוק לוש רעד וצ טירט עלענש טימ
 ,ןייז םינּפ לבקמ םיא טזָא"לעג עלַא ךיז ןבָאה ייז ןוא

 ן::טעגנָא זיא רעדמערפ רעד זַא ,ןעזרעד ןבָאה ייז זַא ןוא
 ,למיירטש ןשינגבר ןוא דגב םענעדייז ַא ןיא
 ,רועיש ןייק ןעוועג טינ החמש רעייז וצ זיא
 ,טכילע םולש ןבעג וצ טנעה יד טקערטשעגסיוא עלַא ןבָאה ייז ןוא

 ,םכי"לע םבולש ןפיױא טרעפטנעעג טשינ טָאה רעדמערפ רעד זַא ןוא
 הצ לוש רעד וצ ןייג ןיא ןטלַאהעג טָאה רע יוװ ןוא
 ,עגר ןייק ףיוא ךיז טלעטשעגּפ:א טשינ ןוא רעטייוו ןעגנַאגעג רע זיא ױזַא

 -- ,ליומ ןופ טדערעגסױרַא טשינ טרָאװ קיצנייא ןייק ןוא
 סיפ סנדמערפ םעד ףיוא זַא ,טשרע ןעזרעד ןדיי יד ןכָאה
 ,רָאּפ ַא ןקָאז ענעסירעצ רָאנ ,ךיש ןייק ָאטשינ ןענייז
 ,ןבירעגסיוא ןוא טצומשעגנייא זיא למיירטש סָאד ןוא
 ,ןסיר-טלַאװג ןיא ןטינשעצ דגב רעד ןוא

 ,טעקפאנ סיורַא ךיז טעז טסורב עטקיטולבעצ עקירָאה ןייז ןוא
 | ןעקנוזעגנײרַא יו זיא םינּפ עצנַאג סָאד ןוא
 :דרָאב רעטרעביושעצ רעקידהנושמ ַא ןופ ןליונק יד ןיא
 ףדמערפ םעניא סָאװ ,סקיד"לבא סָאד טליפרעד ןבָאה ןדיי יד ןוא
 ,רע יו םילבא ךיוא ןענייז ןיילַא יז זַא ,טנ:מרעד ךיז ןכָאה ייז ןוא
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 ,טדערעג טשינרָאג ןוא ערעדנַא יד ףױא ענייא טקוקעג ןבָאה ייז ןוא
 | ,ףיוהלוש םוצ ןדמערפ םעד ןעגנַאגעגכָאנ טייקירעגיינ טימ ןוא
 ,ןדער ןבייהנָא ןילַא דלַאב טעװ רע זַא ,טפָאהעג ןבָאה ייז ןוא
 ,דייר עבושח רעבָא ,עקירעיורט ליומ ןייז ןופ ןרעה ן"לעוו ייז ןוא

 ,ןדיי יד ןופ ןגיוא ענייז טרעקעגּפָא ןטלַאהעג ץ"לַא טָאה רעדמערפ רעד רָאנ
 לוש ןופ ריט רעד וצ ןעמוקעגוצ רע זיא ,קידנקוק טינ םענייק ףיוא ,ױזַא ןוא
 ,קינייוװעניא ןטָארטעגנײרַא ןוא ךיז ןופ ןסױטשעגּפָא יו ױזַא יז טהאה ןוא
 ,שדוק-ןורא עמַאס ןבעל טָאטש-חרזמ ַא ףיוא ךיז טצעזעגרעדינַא ןוא
 ,טרָאװ ַא ןדערסיױרַא וצ ליומ ןייז טנפעעג טשינ ץלַא ןוא

 עגר רעדעי טימ ןוא ,שביא םורַא ןענַאטשעג ןענייז ןדיי יד ןוא
 ,ןגייווש ןייז ןופ דחּפ םעד רעמ ןוא רעמ ץלַא טליפעג
 ןגױא ענייז ןופ רילָאק םעד ןעזרעד טציא טשרע ןבָאה ייז לייוו
 .טסורב רעטעקַאנ ןייז ןופ םעטָא ןדעוש םעד טרעהרעד ןוא
 לוש עצנַאג יד טָאה ןגייווש ןייז ןופ טכיזעגנָא ןיא ןוא
 : טייקכעלמייה"טשינ עטלַאק ריא ןגיוא ערעייז רַאפ טקעלּפטנַא

 ּפעק יד ןזָא לעגרעטנורַא ןטלתצוו ייז יו ױזַא ,ןעוועג זיא'ס ןוא
 ,טנעו עטעקַאנ יד ףיוא ןקוק וצ ךיז טמעשעג ןוא

 ,שדוק-ןורא ןַא רַאפ טנידעג טָאה סָאװ ,"לקנַארש ןטסָארּפ םעד ףיוא ןוא
 : טגָאזעג ןוא טלעטשעגּפיוא ךיז לתזמַאטימ טָאה רעדמערפ רעד ןיא
 ,טָאטש סבר םעד ,טָאטש-חרזמ ןיימ ןיא'ס .טייג ? ריא טפרַאד סָאװ ---

 ןעניז ןלופ םייב טשינ זיא רע זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבואה ןדיי יד ןוא

 .ןָאט וצ סָאװ טסואוועג טשינ ןוא טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה ייז ןוא

 ,ךיז ןקוקרעביא רעייז טּפַאכעגרעביא טָאה רעדמערפ רעד ןוא
 / ,דגב םעד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא טפזהד רע ןוא
 ,ןײרַא ןצרַאה ןיא ןטסיופ עדייב טימ ןּפַאלק ןעמונעג ןוא
 : רעטרעוװ עקידגעלכרָאכ ןסירעג ךיז ןבָאהד ןייצ ענייז ךרוד ןוא
 ? ןעיובפיוא קירוצ תוברוזד יד ןסייהעג ךייא טָאה רעוו ---
 ,בורח ןביי"לב ףרַאד ,בורח זיא'ס זַא
 ? םישרוי עניימ ןרעוו ןסייהעג ךייא טָאה רעוו ןוא
 --- ,טכער ןיימ רימ טוט ןוא רעסעמ ַא יצ קַאה ַא טגנערב טייג
 ,ךייא טעב ךיא ,ןדיי ,טכער ןיימ רימ טוט

 ,רעטלדניוושרַאפ ַא קנַאב רעד ףיוא ןלת:פעגרעדינַא זיא רעדמערפ רעד ןוא
 ,טױפב:ו ךעלשטנעמ ןייק טדערעגסױרַא טשינ גנַאלדןכָאװ ןיוש טָאה רע לייוו
 ,ןעמוק רעטרעוװ יד ןענַאװ ןופ טסואוועג טשינ ןײלַא טָאה רע ןוא
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 ןסירעגּפָא םיא ןיא ךיז טלָאװ סעּפע יוװ ױזַא ןעוועג זיא סע ןופ+
 ,טּפעלשעגטימ םיא ךיוא ןוא בורג ַא ןיא ן"לַאפעגרעטנורַא ןוא

 ,תושלח ןיא טלַאפ רע זַא ,טניימעג ןבָאה ןדיי יד ןוא

 ;םיא טרעטנימעג ןוא טנעה יד רַאפ טּפַאכעגנָא םיא ןכָאה ייז ןוא
 ןדער ןעמונעג ןוא ךיז וצ ןעמוקעג דלַאב זיא רעדמערפ רעד רלבזנ
 :ןענייוװ טלָאװ רע יוװ ױזַא ,לוק ןקידנצכולש ַא טימ

 -- ,רימ טמוק סע סָאװ ,טכער ןיימ רימ טוט ,ןדיי ,ךייא טעב ךיא ---
 ;טנעה עדמערפ ןופ התימ ַא ,הנושמ-התימ ַא טמוק רימ

 זדלַאה ןיימ ןדיינשרעביא טנַאקעג ןיײלַא טלָאװ ךיא

 ,ןגיוא עדייב ןיא ןרתנד ַא ןכעטשנײרַא ןוא
 -- טניזידז רַאפ ןפרַאװקעװַא ןוא טנעה יד ןקַאהּפָא ןוא

 !ןָאט רימ טָאד זומ רעטייוצ ַא -- ןײלַא ןָאט טינ רעבָא סָאד רָאט ךיא
 .טכער ןיימ רימ טוט ןוא קַאה ַא טגנערב ,ךייא טעב ךיא

 ,דרע רעד וצ ןלַאפעגוצ רע זיא קידנדער ױזַא ןוא
 ,ןדיי יד ןופ סיפ יד ןָא ךיז טרעמַאלקעג ןוא
 ,ןסירעגּפָא לָאמַאטימ ךיז טאהד ןייוועג ןייז ןענַאװ זיב
 .ןעגנַאלק ערעדנַא רָאג ןופ ןגרעוו ןעמונעג ךיז טָאה זדלַאה ןייז ןוא

 ,טרעהעג טשינ ןעגנַאלק ערעדנַא יד ןבתאה ןדיי יד ןוא
 ,ןבייהפיוא םיא טלָאװעג ןוא םיא רעביא ןגיובעג ךיז ןבָאה ייז ןוא
 ,רענעקגוזעגּפָארַא ןַא ןוא רערעווש ַא ןגעלעג זיא רעדמערפ רעד רָאנ
 .טרָא ןופ ןבעג ריר ַא טנָאקעג טשינ םביא טָאה רענייק ןוא

 ןָאטעג גנורּפש ַא לָאמַאטימ טָאה ןדיי יד ןופ רענייא ןוא
 ,ןעיירשעג עקיטלַאװג טימ לוש רעד רעביא ןפיול ןעמונעג ןוא
 ,ןייצ עלַא טימ טנַאה ןייז ןיא ןסיבעגנײרַא ךיז טתאה רעדמערפ רעד לייוו

 ,טנַאװ ענעסיבעגנייא יד ןעזרעד ןבָאה ןדיי יד זַא ןוא

 ,לוש ןופ ןפי"לטנַא ןעמונעג ןטייווצ ןכתאנ רענייא ייז ןבָאה

 ןילַא םענייא ןדמערפ םענעלַאפעגרעדינַא םעד טזָאלעגרעביא ןוא

 ,ּפָארַא םינּפ ןטימ טייצ עגנַאל ַא ןגעלעג זיא רעדמערפ רעד ןוא
 ,סיוארָאפ טקערטשעגסיױא טנעה יד ןוא טיירדעגפיוא סיפ יד

 ,טציּפשעגפיוא ןרעיוא יד ןוא ,ןפָא ןעוועג ןענייז ןגיוא ענייז ןוא
 ,טקוצעג ךָאנ רעליטש ןוא "ליטש ןבָאה ןעלסקַא ענייז ןוא
 ,סיב ןייז ןופ לכיימש רעד טורעג טָאה ןּפיל ענייז ףיוא ןוא
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 ,ןרָאװעג ןשגבגלרַאפ זיא לכיימש רעד זַא ,םעדכָאנ ןוא
 ,ןקוצ וצ טרעהעגפיוא ןעלסקַא ענייז ןבנכגה
 ,ףױרַא םינּפ ןטימ טרעקעגרעביא ךיז טָאה ףוג ןייז ןוא
 ףױרַא םינּפ ןטימ רענעגיוצעגסיוא ןַא ןגעלעג רע זיא ױזַא ןוא
 .ןײרַא גָאט ןבלַאהד ןיא טעּפש זיב

 ,טנוװָא םוצ ןעגנַאגעג ןיוש זיא ןוז יד ןעוו ,גָאט ןב"לַאה ;ךָאנ ןוא
 ,ןביוש עקידברעמ יד ןיא ןייש עטלַאק ריא טנײשעגניײרַא ןוא
 ךיז טצעזעגקעוַא ןוא דרע רעד ןופ ןענַאטשעגפױא רעדמערפ רעד זיא

 .שדוק-ןורָא ןבעל ,ירפרעדניא סָאװ ,ץַאלּפ ןבלעז םעד ףיוא
 ןביוש עקידברעמ יד ןיא טקוקעג ןוא ןסעזעג זיא רע ןוא
 ,ךעלקנעב עלַא ףיוא ןוא טנעוו עלַא ףיוא ןוא
 ,ןגיוא ענייז רַאפ ןעזרעד טשרע ייז ט"לָאװ רע יו ױזַא

 , םינּפ ןייז ףיוא ןענַאװ זיב ,טייצ עגנַאל ַא ױזַא ןסעזעג זיא רֶע ןוא
 ,קנַאדעג ןופ ןיישּפָא רעכיילב ַא ןזיוװַאב ךיז טָאה

 רערעלק ןוא רערעלק ץלַא ןרָאװעג זיא ןיישּפָא רעכיילב רעד ןוא
 ,סולשַאב רעטסעפ ןוא רערעכיז ַא יו ןגיוא ענייז ןופ טקוקעגסױרַא ןוא
 ,=ֿלוש רעד רעביא ןענַאּפשמורַא ןעמונעג ןוא ןבייהעגפיוא ךיז טתאה רע ןוא
 ,סרעדנעטש יד ןוא קנעב יד ןָא עלייוו עלַא קידנּפַאכנָא ךיז
 םיא רעטנוא ןכָארבעג ךיז ןבָאה ינק ענייז לייוו

 ;דרע רעד וצ פָארַא ךיז ןעיצ וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה ףוג ןייז ןוא
 ,ןגיוא יד טימ טערומשזעג ןוא טנַאּפשעגמורַא ױזַא טָאה רע ןוא
 ,רעדנעטש ַא ןפרַאװמוא טגעלפ רע ןעוו ,האנה עדליוו ַא טַאהעג ןוא
 ןעלקניוו עלַא רעביא ןכ"ליהּפָא טגעלפ ּפַאלק רעד ןוא

 ,ןלַארטש עקידברעמ יד וצ ביוטש לייז ַא ןגָארטרעדנַאנופ זוא
 .סבעװניּפש עטיוט יוװ ךיז ןגיוו ןוא ענטומ ןרעוװ ןגעלפ ןלַארטש יד ןוא

 ,ןעגנַאגרַאפ זיא רעדנעטש ןטשרע םענופ ּפַאלק רעד זַא ןוא
 טעּפמיא ןקיטסַאה ַא טימ ךיילג ןוא ןטייווצ ַא ןָאטעג ףרָאװ ַא רע טָאה
 לוש יד ןענַאװ זיב ,ןרעדנַא ןכָאנ םענייא ,עקירעביא יד
 ,ביוטש ןקלָאװ ןרעטצניפ ןקיד ַא טימ ןרָאװעג לופ זיא

 ,םיא ןיא ןסקַאװעג זיא טעּפמיא רעקיטסַאה ןייז ןוא
 .המיב רעד םורַא דָאהערַאק ַא ןיא ןפיו"למורַא ןעמונעג טָאה רע ןוא

 סיפ יד טימ טעּפוטעג ,קנעב ענעלַאפעגמוא יד רעביא ןעגנורּפשעג
 רעמ ןוא רעמ ץלַא ןבירטעג ןוא ,טנעה יד טימ טרעדיילשעגמוא ןוא
 ,ןזיירק ערענטומ עקידנעלבריוו ןיא ביוטש ןלייז יד

 ,ליומ ןייז ןופ ןסירעגסױרַא טשינ גנַאלק ןייא ןייק ךיז טָאה ייברעד ןוא
 ףיוא טרַאװעג ןוא םיא ןיא קינייװעניא טקיטשעג ךיז ןבנזה ןעגנַאלק יד לייוו

 ,רעטעּפש
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 ,ןעגנעהרעטנורַא ןוא ןעיירדרַאפ ןבייהעגנָא ךיז טָאהד ּפָאק ןייז זַא ןוא

 ,טייקנקורט ןוא ץיה ןופ ךיז ןעיצנעמַאזוצ --- ןעמוג ןייז ןוא

 טעזיוּפעג ןוא ריפ עלפצ ףיוא טזָאלעגרעטנורַא ךיז רע טָאה

 ,ןקור ןרעביא ךיז טלקייקעג ןוא ךיז טױַאשעג ןוא
 .ליד ןָא ןוא טנעוו יד ןָא ןרעטש ןטימ ןגָאלשעג ןוא

 ,המיב רעד ףיוא ןעכָארקעגפױרַא רע זיא ,ױזַא קידנעזױּפ ןוא

 .המיב רעד ףיוא סָאװ ,"לשיט ןפיוא ךָאנרעד ןוא

 ,ףוג ןצנַאג ןטימ םיא ףיוא ךיז ןגיוצעגסיוא ןוא

 .ןעלסקַא יד טימ ןעמַאזוצ ןטפול רעד ןיא ןעגנַאהעגרעטנורַא זיפצ ּפָאק רעד ןוא

 טייז רעד ןָא טרעקענּפָא ךיז ןבָאה ןגיוא ענייז ןוא

 ,ןגעקטנַא סָאװ ,שדוק ןורא םעד ןָא ןגָא-לשעגּפָא ךיז ןבָאה ייז ןוא

 ;יײז רעביא ןפָאלעגכרוד זיא גנורענירעד רעטייוו ַא ןופ ןייש ַא ןוא

 ,קירוצ ןרָאװעג ןשָאלרַאפ ךיילג זיא ןייש יד זַא ןוא

 תכורּפ םענופ ןדנעװּפָא ךיז טנָאקעג טשינ ץלַא ךָאנ ןגיוא יד ןבָאה

 .ךרַאמ ןייז ןופ ףיס רעד ןיא ןכָאטשעג ןעלדָאנ יװ ןבָאה ייז ןוא

 טייהרענעגנואווצעג ןוא רעווש ןוא ,ןבייהעגפיוא ךיז טָאה רעדמערפ רעד ןוא

 ,המיב רעד ןופ ,םעדכָאנ ,ןוא שיט םענופ ךיז טרַאשעגרעטנורַא

 "ןורא םענופ ּפערט יד וצ טּפעלשעגוצ ךיז ינק ענעכָארבעגרעטנוא טימ ןוא
 ,שדוק

 ךָאנרעד ןוא ,ּפערט יד ייב ןענַאטשעג רע זיא סעגר עכעלטע ןוא
 ,תכורּפ םוצ םינּפ ןטימ ןלַאפעגוצ ןוא ךייה רעד ןיא ןכַארקעגפױרַא

 ,רעטרעווילגרַאפ ַא טייצ ערעגנעל ַא ןענַאטשעג זיא רע ןוא

 ,טשינרָאג רעמ ןוא ,ןפיילש יד ןיא שינעכעטש ַא טליפעג טָאה רע ןוא |

 .טרעווילגרַאפ ןעוועג ץלַא זיא םיא ןיא קינייוװעניא ךיוא "לייוו

 ,ףוג ןצנַאג ןייז טּפַאכעגמורַא שינעכעטש יד טָאה זייווכעלסיב ןוא

 ,ןעגניר ייווצ יו שדוק ןורא םעד טרעמַאלקעגמורַא ןבָאה טנעה ענייז ןוא

 ,ךיז ןעיירדנייא ןוא ןבָארג ןבייהעגנפמצ ךיז טָאה ּפָאק ןייז ןוא

 ; תכורּפ םענופ ןדלַאפ יד ןיא ךיז ןעלקיװניײרַא ןוא

 ,רענרעה טימ סקָא ןַא יוװ ,חומ ןייז ןופ לייט ןטשרעביוא ןטימ ןוא

 ,ךעלריט יד ןיא טרעכעלעג ןוא ןסיוטשעג רע טָאה

 .ןרעטָאלב ןיא ןפָאלעגפיוא ןיא חמ ןייז ןופ טיוה יד ןענפצוו זיב

 ,םינּפ ןצנַאג ןייז טולב טימ ןסָאגרַאפ ןוא טצַאלּפעג ןוא

 ,טולב ןגייא ןייז ןופ חיר םבעד טריּפשרעד ןבָאה רעכעלזָאנ ענייז זַא ןוא

 ,דייועגניא ןייז ןיא ןטלַאהַאב ןגע"לעג ןענייז סָאװ ,תולוק יד ןבָאה

 ,לגרָאג ןייז וצ ךיז טלקייקעגוצ ןוא ןבעגעג סיר ַא ךיז
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 רעדילג ענייז ןבָאה ,טמוק ס ַָא ד זַא טליפרעד טָאה רע זַא ןוא
  ,החמש רַאפ םיא ןיא ןצנַאט וצ ןבייהעגנָא
 ּפָאק ןטימ ןרעכעל ןעמונעג רע טָאה טעּפמיא ןטצעל ןטימ ןוא
 ,ןצַאלּפ וצ ןביײהעגנָא ןבָאה ייז ןענַאװ זיב ,ךעלריט יד ןיא
 ,ךרוד ןוא ךרוד ףיוא ןרָאװעג טרעכעלעגכרוד ןענייז ןוא !

 - ,סמייחה"ץצ יד ןופ ץנַאלג רעד ןָאטעג ץילב ַא טָאה ןגיוא ענייז ןיא ןוא
 ,תורות-ירפס יד רעטניה סָאװ ,טייקלקנוט עטסקינייװעניא יד ןוא

 ,טייקלקנוט עטסקינייװעניפצ יד ןעזרעד ןבָאה ןגיוא ענייז רָאנ יװ ןוא

 ןײלַא ךיז םורַא יירד ַא ןבעגעג ךיז ייז ןבָאה ױזַא
 ,רעבירג ערעייז ןופ ךיז ןרַאּפש ןוא ןפיולפיוא ןעמונעג ןוא
 ,טייקלקנוט רעד ןופ ץרַאה עמַאס םעד ןיא ךיז ןסענײרַא ןלעוו ןטלָאװ יז יו ױזַא

 ,קירוצ ןָאטעג יצ ַא ןגיוא ענייז ךיז ןבָאה לאאמַאטימ ןוא
 ,רעטניה ףיוא טיירדעגרעביא ךיז טָאה ּפָאק ןייז ןוא

 ,ןכַארבעגרעביא ךיז טלָאװ רע יוװ ױזַא ,ןָאטעג קַאנק ַא טָאה זדלַאה ןייז ןוא
 טלקײקענּפָארַא ןייטש ַא יוװ ךיז טננזה ףוג רעצנַאג ןייז ןוא
 וצ ליד םוצ ּפערט עלַא ןופ ןללַאפעגרעטנורַא ןוא

 .ןייצ ענייז ןשיוצ ןקעטש ןבילבעג זיא לירב רעפרַאש ַא ןוא

 ,ליד ןפיוא ןגעלעג טשינ רע זיא עגר ןייפצ יו רעמ רָאנ
 --- ,קירוצ ןעגנורּפשעגפיוא טעּפמיא םעיינ ַא טימ רע זיא ךיילג לייוו
 לוש רעד ןופ טנעװ ןוא ןעלקניוו עלַא רעביא ןוא
 .תולוק עקידלגרָאג ענייז טלקײקעגרעדנַאנַאפ ךיז ןבָאה

 ,לוש ןופ ןעגנורּפשעגסיורפצ ןעוועג ןיוש זיא רע זַא ,שםבעדכָאנ ןוא

 סרעדנעטש ןוא קנעב ענעפרָאװעגמוא צלַא רעביא ךָאנ ךיז טָאה

 .ןעיָאװ ןייז ןופ טבערוטש רענעטנאשעגרעדנַאנופ רעד ןגָארטעג

 רעדמערפ רעד ןעוו ,טייצ-החנמ ןעוועג ןיוש זיא'ס ןוא

 .ןיירא דלַאװ ןיא טריפ סָאװ ,ךַאילש םוצ לוש ןופ ןפָא"לעג זיא

 ןברוח םעד ןעזרעד ןופצ ןעמוקעגניירא ןענייז ןדיי יד ןעוו ןוא

 ,שדוק ןורא םענופ ךעלריט ענעכָארבעגכרוד יד ןוא

 ,תכורּפ ןטקיטולברַאפ ןטקילפעצ םעד ןוא
 - ,ןייוועג ַא ןיא עלַא ןכַארבעגסיױא ייז ןכָאה
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 ,דגב סנדמערפ םעד דרע רעד ףיוא ןעזרעד ןבָאה ייז זַא ןוא
 ,ךיז טוט צד סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ יז ןבָאה ,טשינ -- ןײלַא םיא ןוא
 ,קילגמוא ןופ ןליפעגרָאפ טימ ןרָאװעג לופ זיא ץרַאה רעייז ןוא
 ,םייהת ןעגנַאגעג ןוא ,בירעמ ןוא החנמ טנװַאדעג ןבָאה ייז ןוא
 ,םעד ןגעוו ןדייר וצ טַאהעג ארומ םייה רעד ןיפצ ןוא
 .רעדניק עגיילק יד ןוא ןעיורפ יד ןקערשרעד וצ טשינ ידכ

 ,ןפָאלשעג ןיוש ןבָאה עלַא ןעוו ,טכַאניב רעגייז ַא ףלעווצ ןוא
 ,ןעלמיה יד ןופ טּפיזעג ךיז טָאהד ןגער-טסברַאה רעננָארד ַא ןוא

 ,שינכשוח רעד ךרוד ,ןבָאה רעד"לעוו עקימורַא יד ןוא
 -- ,ךעלביטש ענעשָאלעגסױא יד וצ טקורעגוצ רעטנעענ ךיז
 רעטצנעפ יד רעטנוא טרעהרעד ףָאלש ןכרוד לָאמַא טימ עלַא ןבָאה
 ןטכענ טרעהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןעיאו עקיבלעז סָאד

 ןעיָאוװ סוד ןוא טונימ עכעלטע רעכירַא ןענייז'ס זַא ןוא
 ,רעטנעענ ןוא רעקרַאטש ןוא רעסערג ךָאנ ןרָאװעג זיא

 ,היח עתמא ןַא טעיָאװ סָאד זַא ,ןענטשרַאפ ןיוש ייז ןבָאה

 ,טָאטש ןיא ָאד עקַאט רָאנ ,ץעגרע דלַאװ ןיא טשינ ןוא
 ,רעטצנעפ ענייז רעטנוא זיא הנכס יד זַא ,טניימעג טָאה רעדעי ןופצ
 ,ןביוש עלַא ןּפַאלקרַאפ ןוא ןעגנעהרַאפ וצ טכוזעג ןוא
 ,רעדניק יד ךיז וצ טעילוטעג ןבָאה סעמַאמ יד ןוא

 ;:תו-לוק ערעייז ןרעהרעד טשינ לָאז היח יד ידכ
 םורַא טפיול היח יד זַא ,טניימעג ייז ןבָאה עלַא לייוו
 ןטייוצ תצא ןיא ףיוה ןייא ןופ ןוא רעטייווצ ַא ןיא סַאג ןייא ןופ

 טרעהעגוצ ךיז ייז ןבָאה םעטָא םענעטלַאהעגניײא טימ ןוא
 .טירט עקידנעגנירּפש סהיח רעד טייקליטש רעד ןיא ןעמענרַאפ וצ

 ,טירט עקידנעגנירּפש יד טרעהעג טשינ טָאה רענייק רָאנ
 ,ןפיוזד יד רעביא ןפָאלעגמורַא טינ זיא היח יד לייוו
 ,םענורב םענופ ךעלטנעוו יד ףיוא ,קרַאמ ןטימ ןפיוא ןענַאטשעג רָאנ
 ךעלביטש ענעשַאלעגסיױא יד וצ זלַאה םענעסיררַאפ ַא טימ ןוא
 ןעיָאו עקידהנושמ סד סיױרַא שבירעדעג יד ןופ ןגיוצעג

 .ןעיֵאו םעניא סייררעביא ןייק ןוא ורּפָא ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס ןוא
 ,טכַאנ רעד ןופ טפלעה עטייווצ עצנַאג יד ,סיוא-העש ,ןייא-העש
 טניוו ןכרוד ןוא ןגער ןכרוד ,טָאטש רעד רעביא טלקייקעג ךיז ןבָאה
 .ןעיירשעג עטרעּפמו"לעגמוא עטרעטפשאמרַאפ-טשינ יד

 ,יירעליב ןוא לירבעג ןופ שימעג ַא ןעוועג זיא'ס ןוא

 ,ןעמורב ןקידמערוטש ןוא ןעשטיווק םענעגיוצעגסיוא ןופ
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  טרעהעג ךיז טָאה תולוק יד ןופ גנורעדנע רעדעי ןיא ןועצ
 ;טעבעג ַא ,ץלַא ןופ רעמ ,ןוא ףוד ַא ,גנורעדָאפסיורא ענעטלַאהַאב ַא
 ,רעצרעה יד ןקָארשעג ץ"לַא ןופ רעמ טפאה עטצעל סָאד ןוא
 ,ןשטנעמ ַא ןופ ןייוועג םעד ןָא טנָאמרעד טָאה סע לייוו

 ,קרַאמ טבוצ רעטצנעפ יד טימ טניואוועג ןבָאה סָאװ ,יד ןוא
 ,ךיז ןקוקנייא ןוא ּפעק יד ןקורסױרַא טוװאורּפעג ןבָאהד

 .ֿפעק יד קירוצ טּפַאכעגנײרַא דלַאב ןבָאה ייז רָאנ
 שינרעטצניפ רעד ךרוד ךיז ףיוא טריּפשרעד ןבָאה ייז לייוו

 .ןגיוא עשיפלעוו ייווצ ןופ רעייפ ענירג סָאד

 ,ּפםעק עטקערטשעגסױרַא יד ןעזרעד טָאה ףלָאװ רעד זַא ןוא
 ,ףוג ןצנַאג ןייז טימ ןָאטעג רעטיצ ַא רע טָאה
 ןגיוצעגסיוא רעמ ךָאנ ךיז טָאה זדלַאה ןייז ןוא
 ,רעמָאי ןקידנעלכרָאכ ַא ןיא ךיז ןעגנַאגרַאפ ןוא

 .רעמָאי רעד ןטלַאהעגנָא ױזַא טָאה גָאט זיב ןוא
 ןכירקסױרַא ןבייהעגנגא טָאה גָאט רעד זַא ןוא
 ,שינעטלעהַאב ןייז רעטנוא ןופ רעטרעטיצרעד ַא ןוא רעדנילב ַא
 ןצרַאה ןטעיָאװעגסיױא ןייז טימ ץלתצ ךָאנ טָאה ףלָאװ רעד ןוא
 -- ןענעגעגַאב םיא ןײגסױרַא לָאז רעצעמע זַא ,ךיז טרַאװרעד טשינ
 םענורב ןופ ןעגנורּפשעגּפָארַא ןוא ןרָאװעג ןגיושטנַא לָאמַאטימ רע זיא
 ,תוברוח יד ןשיווצ ןגיובד ןסיוא-לייפ ךיז טזָאלעגקעװַא ןוא

 קיד

 בושי םעיינ םעד רַאפ געט עכע"לקילגמוא ןענַאטשעגנָא ןענייז סע ןוא

 ,טכענ יד --- רעכעלקילגמוא ךָאנ ןוא
 ,ףלעווצ ןגתאלשּפָא טגעלפ סע רָאנ יװ ,טכַאנ ןיא טכַאנ לייוו
 ,ףלָאװ רעד ןסקַאװסױרַא דרע רעד ןופ יו טגעלפ

 קרַאמ ןטימ ןפיוא ץַאלּפ ןייז ןעמענרַאפ
 .שינעיָאװ ןייז גָאט זיב ןטלַאהנָא ןוא
 ,שביא ןגזאירַאפ וצ ןָאטעג טינ ןבָאה ןדיי יד סָאװ ,ץלַא ןוא
 ,ףלָאװ םענופ תונשקע יד טציירעגפיוא ךָאנ רעמ טָאה

 .ןכוזַאב ענייז ןרָאװעג ןענייז רעכעלטקניּפ ץלַא ןוא

 ןרעייפ טגיילעגרעדנַאנופ ןדיי יד ןבָאה לָאמניײא ןוא
 ,קרַאמ םבענופ ןעלקניוו עלַא ןיא ןוא םענורב םעד םורַא |

 ,רעטצנעפ יד ךרוד טײהרענעטלַאהַאב טקוקעגסױרַא ןבָאה ייז ןוא
 .רעייפ רַאפ ארומ ןבָאה ףלעוו זַא ,טסואוועג ןבָאה ייז לייוו
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 ,ןעזרעד ןבפאה ייז ןעוו ,גנוניוטש רעייז ןעוועג זיא סיורג יו ןוא
 ףלָאװ רעד זיא ,ןועייפ יד רַאֿפ ךיז ןקערשרעד וצ טָאטשנָא זַא
 סעּפָאל יד טימ ןוא ןעמַאלפ יד ןיא ןעגנורּפשעגניײרַא
 ,ץלָאה ןקידגעגערב רעקיטש ןטייז עלַא ןיא טרעדיילשעג
 םורָא ץנַאט ןקידרעכיוו ַא ןיא ךיז טיירדעג ןוא
 :ןעקנופ ןוא ךיור ןליונק ןיא רעטליהעגנייא ןַא
 ןעגנורּפשעגפיורא ,ץנַאט ןטימ ךיז קידנקיטעזנָא ,םעדכָאנ ןֹוא
 .ןעיָאו ןייז ןבייהעגנָא ןוא ץַאלּפ ןקידנעטש ןייז ףיוא
 ,ןייטשרַאפ ןעגנַאפעגנָא רעהַא זיב יװ רעמ ןבָאה ןדיי יד ןוא

 ףלָאװ ןרַאפ ארומ רעייז ןוא .טגםגלג טינ ָאד זיא סעּפע זַא
 ןײלַא ךיז רַאפ ארומ ַא ןיא טלדנַאוװרַאֿפ ךיז טָאה

 ,רעצרעה ערעייז ןיא טלצרָאװעג ךיז ןבָאה תולוק ספלאאוו םעד ןוא
 ,תומולח ןוא ןעגנונעפפאאהד עייג ערעייז רעטנוא ךיז ןבָארגעג
 ,ןעגנַאלקּפָא עקיזייא עקיכעטש ןיא קירוצ טלַאשעגסױרַא ןוא

 ,ליומ וצ ליומ ןופ ןײגמורַא ןביײהעגנָא ןבָאזד תושעמ יײלרעלַא ןוא

 ,םורַא טנגעג רעצנַאג רעד רעביּפצ ךיז טײרּפשרַאפ ןוא
 .בושי טעיינ םענופ סקואוו םעד ןטלַאהעגּפָא ןוא

 ןדיי יד רַאפ ןעוועג זיא ץלַא ןופ רעקידשודיח ןוא
 ןעגנַאגעגוצ טשינ "לָאמנײיק ףלָאװ רעד זיא רעוייה יד וצ טנעָאנ סָאװ |

 ,ןסַאג יד רעביא ןזָאל ךיז לָאמ ןייא ןייק טוואורּפעג טשינ ךיוא ןוא

 ,ןקוצרַאפ וצ טשינ זַא ,ךעלרעּפניישַאב ןעזעג ןבהוה ייז ןוא
 .שרעדנַא סעפע בילוצ רָאנ ,רע טמוק ןלַאפנאא ֹוצ טשינ ןוא

 לָאמניײא ןעו ,רעסערג ךָאנ ןרָאװעג זיא שודיח רעד ןוא
 טרוגעגנָא ךיז ,עטגַאװעג רעמ יד ,ןדיי רַאּפ ַא ןבָאה
 ,קרַאמ םוצ ךיז טזָאלעגקעװַא ןוא ןסקיב ןוא קעהד טימ
 ןסקיב יד ןופ ןטָאשעגסיױא ,הברוח א רעטניה ךיז קידנטלַאהַאב ןוא
 םענורב שבענופ ןעגנירּפשוצּפנרַא טָאטשנָא ,ףלָאװ רעד ןוא
 ,ייז ףיוא ןלַאּפנָא רעדנײז ,ןפױלטנַא ךיז ןזָאל ןוא
 ,רעירפ יו ,ךעלטנעוו יד ףיוא ןייטש ןבילבעג רָאג זיא
 ,ץ"רולוק ענייז עלַא קידנקַאהרעביא .,?ֿ?ָאמַאטימ ןוא
 ,טרַאװעג ןוא רערעול יד ןופ טייז רעד וצ זדלַאה ןייז ןגיוצעגסיוא

 ,ןגױא ענייז ןעזרעד ןבָאה ענעטלַאהַאב יד רָאנ יװ ןוא
 ,זדלַאה ןקידנטרַאװ ןייז --- ייז ןופ ןיײשּפָא םעניא ןוא
 ,שינרעטיצ רַאפ סיפ ןוא טנעה ןעמונעגּפָא ייז טָאה
 ,םײהזַא טרעקעגמוא םיוק םעטָא ןָא ךיז ןבפצה ייז ןוא
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 ,רעצרעהד ערעייז ןיא קערש יד ןסעגעגנייא ךיז טָאה ףיט ױזַא ןוא
 ,ךיז וצ ןעמוק טנָאקעג טשינ דנַאנַאכאנ געט ןבָאה יז זַא

 ,ייז בילוצ ָאד ךיז טוט סעּפע זַא ,טליפרעד עלַא ןבָאה טסלָאמַאד ןוא

 ,היח יד ןגָאירַאפ וצ ױזַא יוװ ןכוז וצ טרעהעגפיוא ןבָאה ייז ןוא
 | טייקנכוארבעג ןוא דלודעג ןקידקיטייוו טימ רָאנ
 .ןקערש עקיטכַאנ יד ןעמונעגפיוא רעיורט ןמַאזכרָאהעג טימ ןוא
 טכענ עצנַאג ןוא געט עצנַאג ןבָאה ייז ןוא
 ,טנייועג ןוא ,ןָאטעג הליפּת ןוא ,םיליהּת טגוטזזעג
 טכַארברַאפ ייז ןבָאה םיתינעת ןוא תוליפּת ןיא ױזַא ןוא
 ,רוּפיּכ-םוי זיב הבושת-ימי-תרשע עצנַאג יד

 ו

 ירדינ-לּכ ךָאנ רוּפיּכ-םוי ןופ טכַאנ רעד ןיא ןוא
 ,םייהַא ןעגנַאגעג טשינ ןצנַאגניא רָאג ןדיי יד ןענייז
 ,טכַאנ רעצנַאג ַא ףיוא לוש ןיא ןבי"לבעגרעביא ןענייז ייז ןוא
 ,ןָאטעגנָא ןעלטיק עסייוו ןיא ,טכיל טימ עטלגנירעגמורַא ןוא
 ,טָאג וצ ןָאטעג הליפּת ןוא ןענַאטשעג ייז ןענייז

 ,זדעש עטפלעווצ יד טרעטנעענרעד ךיז טָאה סע ןעוו ןוא
 ,רעקרַאטש ןוא רעכעה ךָאנ ןרָאװעג ןענייוועג ערעייז ןענייז
 ,ןטרַאװ ןקידלודעגמוא ןופ טּפַאלקעג ןבהצנה רעצרעהד ערייז ןוא
 | ,טייקיבייא ןַא יוו ןגיוצעג ךיז טָאה טונימ עדעי לייוו
 -- ספאוורַאפ טסואוועג טשינ ןיילַא ןבָאה ייז ןוא --- טליפעג ןבָאה ייז ןוא
 ,דוס םענופ דײשַאב רעד טגיל טכַאנ רעקיטנייה ןיא זַא
 ,סכעלנייוועגרעסיוא סעּפע ןָאטּפָא ךיז טעוװ ןיילַא ייז טימ זַא ןוא
 ,שםיתילט יד ןיא טלקיוועג רעפיט ךיז ןבָאה ייז ןוא
 .ייז רעטנוא ךיז ןטלַאהַאב ןלעװ ןט"לָאװ ייז יוװ יֹוזַא

 ,ףלעװצ ןופ ּפעלק עטשרע יד ןגָאלש .ןעמונעג ןבָאה סע ןעוו ןוא
 ,םערוטש ןתמא ןַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןייוועג רעייז זיא
 ,ןביירטרַאפ תולוק ערעייז טימ ןלעוװו ןטלָאװ ייז וו ױזַא
 ןעיָאו עקידנעמוקנָא ספאד לוש רעד וצ טנעָאנ ראנג ןזָאלוצ טשינ
 ,ןייש רענעסקעוו טימ ענעסָאגַאב ,םיתילט ןיא ענעכָארגעגנייא ןוא
 -- סקַאװ רענעדנוצעגנָא רעקיטש יװ ןײלַא ןעזעגסיוא ייז ןבָאה
 .ךיז ןצלעמשרעדנפשאנופ ןוא ןצירּפשעצ ךיז ייז ןלעװ רָאה ַא ךָאנ ןוא
 .ןרָאװעג ןגיושטנַא עלַא ןענייז לָאמַאטימ ןוא
 .,םיתילט יד רעטנוא ןופ ּפעק יד קידנקורסױרַא ,ןוא
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 ,טייקליטש רעד ןיא ןגיוא יד טימ ןסעגעגנייא ךיז ייז ןבָאה
 .לֹוש רעד ןופ טיפוס ןוא טנעװ יד טּפַאכעגמורַא טוגה סָאװ

 טייקליטש יד ןוא --- יירד ןוא ,ייווצ ןוא ,טונימ ַא רעבירַא זיא'ס זַא ןוא
 ,ןרָאװעג ןסירעגרעביא טשינ םענייק ןופ ןוא ץעגרע ןופ ץללַא ךָאנ זיא
 :ּפעק סנעמעלַא רעביא ןגָארטעצ החמש ןופ םָארטש ַא ךיז טָאה
 ,םולח ןזייב ַא ךָאנ עטקעוװעגפיוא יו ןענַאטשעג ןענייז ייז ןוא
 | ןרעיא ערעייז ץלַא ךָאנ טביילגעג טשינ ןוא

 ,ףלעווצ ןופ טייוו ,טייוו ןענַאטשעג ןיוש ןענייז רעגייז ןופ סרעזייוו יד רעבָא

 ןעמוקעג טשינ זיא היח רעד ןופ שינעיָאוװ סָאד ןוא

 ,ףיוזד-לוש ןפיוא סױרַא ןוא טומ טימ ןעמונעגנָא ךיז ןכָאה ייז ןוא
 ןקידיײל ַא םענורב םעד ןטייוו ןופ ןעזרעד ןבמוה ייז ןוא
 ,רעבליז ןקידהנבל ןיא ןטעילוטעגנייא ןַא בושי ןצנַאג םעד ןוא
 ,טייהרעטפושיּכרַאפ ןוא למיה םוצ ןגיוא יד ןבייזדעגפיוא ייז ןבָאה
 ירעצ ןקיטכי"ל ןוא ןכייו טימ ענעמונעגכרוד
 ּפעק ערעיײז רעביא ןרעטַאלפ סע יו טרעהעג ןוא טקוקעג
 ,ןטלעװ יד ןופ רַאה שבעד ןופ ןעלגילפ עלופצוש יד

 ,ץרַאה רעייז רעביא ןסָאגעצ ךיז טָאה תונמזדדר ַא ןוא
 ,רעדניק ןוא רעבייוו ערעייז וצ ןוא ךיז וצ תונמחר ַא
 ,ךעלביטש ענעסיוטשרַאפ עטיובעגפיוא עלַא וצ ןוא
 ,תוברוח עטיוברַאפ-טשינ ךָאנ יד וצ ןוא
 ,טײקנלַאפעג רעייז רעטנוא ןופ ,עקידניז יו ,עטמעשרַאפ ןבָאה סָאװ
 ,גנולעטשקירוצ ןוא גנואיוכפיוא ךָאנ ןטלעו יד ןופ רַאה םעד וצ טנייוועג

 ,טנפעעגרעדנַאנופ ןוא ףיט ןעוועג ןענייז ןעלמיה יד ןוא
 ,עטרעטיצרעד ןוא עקידנלייא ,ןשינעפיט עטנפעעגפיוא יד ןיא ןוא
 ךיז ןשָאלעג ןוא ןרעטש ןפָאלעגמוא ןענייז
 ; ןגעוו עלופרעצ ערעייז ףיוא קירוצ ךיז ןדנוצעג ןוא
 ,טייקנפָא עקיביײא ןוא ור זיא "לזמ רעייז סָאװ ,ייז ןופ יד ןוא
 טלעװ רעד ףיוא טקוקענּפָארא רעקיאור ןופצ רענעפָא ךָאנ ןבָאה
 .ןגיוא עקידנעגנירדכרוד ןוא עראזלק ערעייז טימ

 ז

 ןדיי יד רַאפ זרינעּת רעד זיא ןגרָאמ ףיוא ןוא
 ,טייהרעטקרעמַאב-טשינ יװ טעמּכ ,לענש ןוא טכייל ןעגנַאגעגכרוד
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 טנװָא םענופ סנטהאש יד ןוא ,טייצ-הליענ ןעמוקעג זיא'ס זַא ןוא

 ,טייקלקנוט רעקידיירפ ןוא רעפיט ַא ןיא לוש יד טליהעגנייא ןבָאה

 ,טרעטיילעגסיוא ןוא גנירג טליפרעד ךיז ןדיי יד ןבָאהד

 :סױרַא לגיּפש ַא ךרוד יו טקוקעגכרוד ךיז ןבָאה רעמינּפ ערעייז ןוא
 .תוליפּת עקידהליענ יד טגָאזעג תוחוכ עשירפ טימ ןבָאה ייז ןוא

 ,ןלַאפנייא רָאג טנָאקעג טשינ טָאה יײז ןופ םענייק ןוא
 ףלָאװ רעד טייטש "לוש רעד ןופ ריט רעד רעטניה זַא

 : ןעגנירּפשוצנײרַא ךיז טיירג ןוא סעּפַאל יד טימ ךיז טעּפַארד ןוא

 ףלָאװ רעד יו ,ןעזעג טשינ טָאה גיוא קיצנייא ןייק לייוו

 ,ךעלסעג יד רעביא ןוא ךַאילש ןרעביא דלַאװ ןופ ןגיולפעג זיא

 ןלַאפעגרעדינַא ןוא לוש רעד ןופ זיוהדרָאפ ןיא ןעגנורּפשעגנײרַא ןוא

 ,טרַאװעג ןוא ןגעלעג ןוא ריט רעד ייב ףוג ןצנַאג ןטימ

 ןּפיל יד וצ ןגתגרטעגוצ טָאה עקֹוּת-לעב רעד ןעװ ,ןעוועג זיא סע ןוא

 ,תועיקת עקידתוליענ יד טלַאשעגסױרַא ןוא ,רפוש םעד

 ,טלַארּפעגרעדנַאנופ ךָארב ַא טימ לוש רעד ןופ ריט יד ךיז טָאה

 ןטינשעגניירַא ךיז טָאה תועיקּת יד ןופ ץרַאה םעד ןיא ןוא

 .יָאועג רענעגיוצעגסיוא רעניד ַא

 ,ךיז ןקוקוצמורַא טַאהעג טייצ ןבָאה ןדיי יד ךָאנ רעדייא ןוא

 ,המיב רעד ןופ ךעלּפערט יד ףיא ןענַאטשעג ףלָאװ רעד ןיוש זיא

 .םלוע םעד ןיא ךיז ןסעגעגנייא ןגיוא עקידנענערב עסיורג טימ ןוא

 טרַאּפשעגנעמַאזוצ ךיז טהאה ,ףָאש עדַאטס ַא יװ ,םלוע רעד ןוא

 ,הליפת-לעב רעד ןענַאטשעג זיא'ס ואוו ,דומע םעד םורָא

 ,ןושל סָאד ןעמונעגּפתא םיא טָאה'ס לייוו ,ןָאט יירשעג ןייק טנָאקעג טשינ ןוא

 ןפיױלטנַא וצ רבא ןייק טימ ןָאט ריר ַא טנָאקעג טשינ ןוא
 .טרַאװעג ןוא רעקידנגייווש ַא ןענַאטשעג זיא ףלָאװ רעד ןוא
 ,ךעלּפערט יד ןופ ןָאטעג סיר ַא ךיז רע טָאה לָאמַאטימ ןוא

 ,ה"ליפּת"לעב ןפיוא ןעגנורּפשעגפױרַא ּפעק סנעמעלַא רעבירַא ןוא

 ,ןדלַאה ןרַאפ שביא טּפַאכעגנוא סעּפַאל עטשרעדָאפ יד טימ ןוא

 .ןגרעוו ןעמונעג ןוא דרע רעד וצ םיא ןפרָאװעגרעדינַא ןוא

 ,ריט רעד וצ ןפיול ןעמונעג קערש ןופ טָאהד םלוע רעד ןוא
 הליפּת-לעב םעד ןײלַא טזתאלעגרעביא טשינ ריש ןוא
 -- ,טױט ןרעכיז ַא ףיוא ףלָאװ םענופ סעּפַאל יד ןיא
 .רעדנעטש ַא טּפַאכעג גנולצולּפ טָאה םלוע םענופ רענייא ןעוו

 ףרַאש רעקידלקניוו ַא ןופ ּפַאלק ןייא טימ ןוא
 .חומ ןייז ןטלָאּפשעגרעדנַאנופ ןוא ּפָאק ןרעביא ףלָאװ םעד ןָאטעג ץעז ָא
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 ,ןברק ןייז ןופ טלקײקענּפָארַא ךיז טָאה ףלָאװ רעד ןוא

 .דרע רעד וצ ןלַאפעגרעדינַא ,טולב טימ רענעספאגרַאפ ַא ,ןוא

 ,שינעסיטש ןוא רעדליּפעג ןיא ,םלוע רעצנַאג רעד טָאה טסלָאמַאד ןוא
 ,טנַאזז רעד רעטנוא טכַאמעג ךיז טזה סע סָאװ ,ץלַא טּפַאכעג
 ןקור ןרעביא ןוא זדלַאה ןרעביא ףלָאװ םעד ןגָאלשעג ןוא
 ,ינק ענייז ןוא ךיוב ןייז רעביא סיפ יד טימ ןטָארטעג ןוא

 ,ױא ןַא ןסירעגסױרַא ךיז דרע רעד רעטנוא ןופ יוװ טָאה גנולצולּפ ןוא
 . ,ןקיניײּפ ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ייז יו ,טנעה סנעמעילַא ןוא
 ,ענעמונעגּפָא יו ןטפול רעד ןיא טקערטשעגסיוא ןבילנעג ןענייז
 ןריר וצ ןבייהעגנהא ךיז לָאמַאטימ טָאה שינרעטצניפ קיטש סָאד לייוו
 .ףױרַא םינּפ ןטנפעעגפיוא ןַא טימ ךיז טרעקעגרעביא ןוא
 שינרעטצניפ רעד ךרוד טנײשעגסױרַא ןבָאה ןגיוא עכעלשטנעמ ייווצ ןוא
 .ןקילב יד טימ ןעמעלַא טּפַאכעגמורַא קיטכיל ןוא קיאור ןוא
 ,ןייועג סיורג ַא ןיא ןכפנרבעגסיוא טָאה טבכלוע רעד ןוא
 ,טולב ךייט ַא ןיא ,רעטקיניײּפרַאפ ַא ,דרע רעד ףיוא לייוו
 ,למיירטש ןשינבר ַא ןיא דיי ַא רָאנ ,ףלָאװ ןייק טשינ ןגעלעג זיא
 ,חרוא ןדמערפ םעד םיא ןיא טנעקרעד ןבָאה עלַא ןוא

 תוחוכ עטצע"ל יד טימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה רעטקיניײּפרַאפ רעד ןוא
 ,ןּפיל עקידנברַאטש ענייז טימ ןגעװַאב ןבייהעגנָא ןוא
 :רעטרעוו עקידנטסיירט ענייז טרעהדרעד ןבָאה עלַא ןוא
 ,ןדיי ,טשינ טנייוו --- ,טוג רעייז ,טוג רימ זיא טציא , ---

 .םעטָא ןייז טכיוההעגסיוא טהזה דע ןוא
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 ?ַאטש יד

)1920( 

 טכַאמעג תולייח עשטייד יד ןבָאה לוש עטלַאק רעזדנוא . .,

 ,.ךרעפ ערעייז טלעטשעגניירַא --- ,לָאטש ַא רַאפ

 (חירב ןשימיײה א ןופ) |

 ,יבצּכ ץד.
 ,יראּכ רֹוּביִג
 ,רמנּכ זע
 ...רשנּכ לק

 ֹא

 ,טסברַאהד ,טסברַא
 רעדלעוו יד ןופ ןלַאפ רעטעלב
 יז טגָארטעצ טניוו רעד ןוא
 ,רעדלעפ עלַא ,ןכַאילש עלַא רעביא
 ,ןייועג םענעקורט ןוא גנַאזעג טימ
 --- .גנַאזעג"ןייוועג טימ
 | | ,ןייוו ,ןייוו

 .גנַאגרעטנוא ןופ ןייוועג-ליטש םעד טימ

 ב :

 ,טסברַאה ,טסברַא/|
 ,ןבַאי-לש ןופ גנוקיציירק רעד ףיוא
 ,רעדלעוו עסייוו ןופ ץרַאה ןטימ םעד ןיא
 רעדלעוו עסייוו ןופ דנַאר ןפיוא ןכַאילש ףיוא ןוא
 ,םוא ןעייג
 ןפָאלש רעד ,ןגיל רעדָא
 ,.רעדירב עדימ עניימ
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 ג

 ןענַאד ןופ דנַאטשרַאפ ןיימ טימ עז ךיא סָא!}
 ,טייו רעטייו רעד ןופ
 ןענַאטשרַאפ ןיוש רעדירב עניימ ןבָאה
 .טייצ רעקידרעירפ רעד ןיא ךָאנ גנַאל

 ןגױא סרעדירב עניימ ןקוק רעבירעד ןוא
 ,קוק ןטלַאק ןוא םענעטלַאהעגנייא ןַא טימ
 ןגײלרעדינַא ךיז ,ןלַאפ --- הבהאב ןָא ןעמענ ייז ןוא
 .קורב ןופ ןייטש ןפיוא יצ ,דלַאװ ןופ ףיט רעד ןיא :ךיז טכַאמ סע ואוו

 ד

 ,טסברַאה ,טסברַא||
 ןגיױא סרעדירב עניימ ןיא

 ;ןרָאצ ןופ קנופ רעטצעל רעד טנערבעגסיוא ןיוש טָאה
 ,ןרזי ןיא רערעגניי רעד --- ,ייז ןופ ךָאנ רענייא רָאנ
 ,רעביפ ןופ םָאלפ םעד ךיז ןיא ךָאנ טלטרעצ
 ,רעביטש עקידשימייה יד ךָאנ טפַאשקנעב ןופ

 גנוזיילרעד ךָאנ טפַאשקנעב ןופ
 .רעדירב ע"לַא ןוא ךיז ןופ

 ה

 ענענורטנַא דלַאװ ןפיט ןיא
 ,רעדירב עניימ ןציז

 ענענוּפשרַאפ יד רעמייב יד ףיוא ןקוק
 ,רעמוז ןקידנברַאטש םענופ ןבעוועג טימ
 .רעמוק ןקידנעלכיימש ַא טימ ןעלכיימש ןוא
 . ןבעװעג יד ףיא ךיוא טקוק רערעגניי רעד ןוא
 ןבעל ןייז ןופ המשנ יד יװ ,טעז ןוא

 .רעייפ ןקידנציילפרַאפ ןיא ךיז טדניצ

 רעמייב עלַא רעייפ סו:ד טכורַא טּפַאכ
 ; רעגניצ עקידנקַאנק ,עקידנצנַאט טימ
 ,ןּפיל ענייז ןקוצ
 .רעגניפ ענייז קיטייוו ןקידשילגניי ןיא ךיז ןכערב
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 ,רעטיירב ,רעקידכעלייק ןרעוו ןגיוא ענייז

 רעדיוו ןוא לָאמַאכָאנ ןעעז ייז ןוא

 רעטיױט ןוא רעבורזד רעד דרע רעד ףיוא סָאװ ,סָאד

 .רעדירב ענייז ,ןסעגרַאפ ןיוש ןליוו ןוא ,ןעזעג ןיוש ןבָאה

 ו

 גנורעטישרעד ,דלודעגמוא ןופ ןייוועג ַא ןיא

 ןּפיל עקידשילגניי יד סיוא ןכערב

 גנורעטיברַאפ רענעזָא"לעגיירפ טימ ןוא

 :ןעּפילכ ןּפיל ענייז ןעמענ
 | ,לַאטש יד ,לַאטש יד ---

 ,לָאטש רעד ןֹופ לוק-תב ַא רעהד ךיא

 ,לַאטש רעד ןופ ביל רעד טפור סע

 | ,רעגיט רעד

 ,רעלדָא רעד

 .לַאטש רעד ןופ שריה רעד

 ;דלַאװ ןיא --- ? ביל ַא ןעניואוו ףרַאדַאב ואוו

 .לַאטש ןיא טלגיזרַאפ רתוג רע טייטש

 ,רעגיט ַא ןעניואוו ףרַאדַאב ואוו

 ; ד"לַאװ ןיא --- ? שריה ַא ,רעלדָא ןַא

 ,לַאטש ןיא עלַא רָאג ייז ןעייטש

 לעפ רענעגייא רעד רַאפ קערש ןיא

 : רימ ןענייז דלַאװ ןיא ןפָאלטנַא

 ןטערטַאב ןעמוק וצ רענייק טשינ ךיז טנָאמרעד

 ,לעווש עקילַאטש יד

 .ריט רענעכָארבעגרעביא רעד ןופ דנַאש יד ןעמענרַאפ

 ,דלַאװ ןיא ןטלַאהַאב ןגיל יצ :רעביא טשינ ןביילק רימ

 ;בױטש ןיא ןכַאילש יד ףיוא ךיז ןרעגלַאװ יצ

 ,ןייײלַא --- ,לַאטש רעד ןיא ,ייז ןוא ,ןעמַאזוצ ןענייז רימ

 ,בייל רעד ןוא שריה רעד ,רעלדפא רעד ,רעגיט רעד

 ז

 ,רעדירב עדימ יד ןרעפטנע
 : רעמוק ןקידנעלכיימש רעייז טימ ץלַא ןעלכיימש

 ,רעדיוורעד זדנוא ,רשפא ,זיא דלַאװ רעד ---
 .רעמוז רעקידנברַאטש רעד זיא רעדיוורעד טשינ רעבָא
 ,טַאז ןרָאי טימ ןיוש ןענייז רימ
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 :טליטשעג זיא טפַאשקנעב רעזדנוא ןוא
 טַאלב רעקידרעמוז רעטצעל רעד

 ,טליהעגנייא טייקליטש ןייז ןיא ןיוש ךיוא ךיז טָאה
 ,טייגרַאפ גָאט רעד לייוו
 טיירּפש טנוװָא רעד ןוא
 .ןע"לגילפ טעקידנקלָאװ ענייז ,עקיד ענייז

 ,טרָאד --- טגװָא ןוא ,גמזד טנווָא
 ,םוטעמוא ,םוטעמוא
 ,טרָא רעייז ףיוא ןייטש ןלָאז
 --- םוטש --- ןפרַאד ייז יו

 ,ןעלגיז טימ עטלגיזעגוצ ,ןסָאלשעגנייא
 ,ביוטש ןיא ,דרעפ ןופ קנַאטשעג םעד רעכיא ,טייקכייה רעד ןיא
 ,ֿבייל רעד ןוא רעגיט רעד ,שדיח רעד ןוא רעלדפז רעד

 לַאטש רעד ןופ לוק-תב םעד
 ,ןעמונרַאפ וד יװ ךיילג ,םַאנסיױא ןָא ,רימ ןבָאה
 -- ןעמורב לו ביל רעד ביוא
 ?ןעמורב רע לָאז ןעמעוו ףיוא
 -- ןעי"לפ ךָאנ טקנעב רעלדָא רעד ביוא
 ? ןעילפ רע לָאז ןעמעוו וצ
 שריה םענופ ןגיוא עדלימ יד

 ! ןקוקרַאפ --- ןיהואוו ןוא --- ךיז ייז ןלָאז ןעמעוו ףיוא
 רעגיט םענופ לגענ עפרַאש יד ןוא
 ? ןקוצרַאפ ייז ןלָאז ןעמעוו

 --- םורב ,ךיז קוקרָאפ ,קוצרַאפ ,ילפ
 ,םוטעמוא ןוא ,טרָאד ןוא ,ָאד טנוווא זַא

 ֹח

 ןדער סָאװ ,יוא . . ,
 ?!רעדירב ערעטלע יד ,רעדירב יד
 ןדייש ןיא ןטלַאהַאב ןטלַאה סָאװ ,יוא
 !רעדירב ערעטלע יד ,רעדירב יד
 ? םיפלח

 ,רעמוטש ַא ןציז טביילב רעדורב רערעגניי רעד

 :טדנעלברַאפ םיפלח ןופ ןייש רעד ןופ
 ,רעמוק ןקידנעלכיימש ןטימ ןעלכיימש ערעטלע יד ןוא
 ,טנעה יד ןופ ךַא"לפ רעד ףיוא לָאטש ןרעטיול םעד ןטעלג ןוא

 ,ןדלַאה ַא יװ סייוו

 ,רעדָא ןַא יו יולב
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 ,לָאטש רעקיטכיל רעד ךיז טייב
 ,=לוק ַא ןופ גנולק ןטימ טגנילק
 .רעדילג ןופ טײקטַאלג יד יװ טַאלג
 ךיירפ יד יו ,דיירפ ַאזַא ָאטשינ

  :םיפלח ןטעלג ןופ
 ךיירפ יד יו ,דיירפ ַאזַא ָאטשינ
 / ,רעדירב עדנעלכיימש ןוא עדימ יד ןופ

 ֹט

 ,ּפעלק יו רעטרע|}
 ,ןרָאצ ןופ ןעיירשעג

 ּפעק יד ןעלגָאהַאב ,ןלַאפ
 .רעדירב ערעטלע יד ןופ
 ,רעדורב רערעגניי רעד טנרָאצ סָאד
 ,בייל ַא ןופ םורבעג טימ טמורב
 ,רעגיט ַא ןופ ןייצ יד טימ טצירק
 רעלדָא ןַא ןופ קוק ַא טימ טכעטש
 ,שריה ַא ןופ גנורּפש ַא טימ טדניוװשרַאפ ןוא

 ט

 קרַאמ ןט"לַא ןפיוא

 ךעלבייש ענירג-עטיור-עיולב טימ
 ,טלעוו רעד ןופ ןטייז ריפ עלַא וצ 'עקידנעקניוו

 -- לַאּטש יד טייטש
 ,קידתובחר ןוא ךיוה --- עדייבעג ַא

 ,סעדייבעג עקילייהד עלַא ןענייז סע קידתובחר ןוא ךיוה יו
 ,טלעוו רעד ףיוא סעדייבעג עקילייה עלַא ןופ רעלעקנוט ןוא
 ,לָאמַא ,לָאמַא ןעוועג רעיובפיוא עריא ןענייז סָאװ ,יד לייוו
 ,ןעגנוטסעפ ןופ דוס םעד ץרַאה רעייז ןיא ףיט ןבמזה ןגָארטעג
 .טנעוו יד ןופ "לגיצ יד ןיא ןבָארגעגנײרַא דוס רעייז ןוא
 ,רעטצנעפ עטפיטעגנייא עלָאמש ,ןריט ערעווש
 .טיפוס רענעגױצעגפיורַא-ךיוה ,רעקידעּפושמ ַא
 ,ןזיירק עצרַאװש עקיד ןיא ,טיפוס ןופ ןעלקניוו יד ןיא
 ,ךיז ןריר וצ טינ ,טפושיכרַאפ ןוא טלגנירעגנייא ןעייטש
 ,טרעּפמעל רעקידוועגיב רעד ,בייל רעקידרוביג רעד
 ,שריה רעקידנלייא רעד ןוא רעלדָא רעקידלגילפ רעד
 ,ןעלווָאט עקידלטסעק ףיוא ייז ןשיווצ ןוא
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 רעד יװ ןוא ביי"ל רעד יו ,עמוטש ןוא עטפושיכרַאפ
 -- ףרַאה יד ןוא לבמיצ רעד ןוא לדיפ סוד טגנעה

 ,דוד ךלמ םעד ןופ רמז-ילכ יד

 .לַאטש יד --- זיא סָאד

 אי

 ,טָארט
 ,טָארט
 ,טָארט

 ,ןטײּפמורט
 ,ןטענרַאלק
 .ןַאּפשעג ןיא דרעפ
 .ןַאבַארַאב ,קיוּפ

 .קיױּפ

 .קיוּפ

 .קיוּפ

 ,לסקַא ןפיוא סקיב
 ,ּפָאק ןפיווא ןוז
 ,םניאלַאג ןיא דרעפ

 ,ּפָאה
 ,ּפָאה
 ,ּפָאה

 ,טלעוו יד ןעמעננייא
 .טלעוו יד ןדיינשעצ

 .טלעוו יד ןסישעצ

 .גירק
 ,גירק

 .ןענָאפ עקידנעייוו
 .רעדער עקידכעלייק
 --- ןענַאנַאק ןופ רעליימ
 .ףיורַא רע"ליימ

 ,לַאנק

 ,לֵאנק

 .לַאנק

 ,טרעּפמעל



 בי

 ,רעדלעפ יד ףיוא יוט
 ;סױרַא טנייש גָאט
 -- רעדלעפ יד ףיוא יוט
 .סיוא טנקירט יוט
 ,לויטש עשיטַאדלָאס
 סעטיּפָאק עשידרעפ
 ןביוטש ,ןביוטש ,ןביוטש
 / .ףגעװ יד ןופ דמָאז
 ,רעדלעפ יד ןופ דמַאז
 ןבייה ,ןבייה ,ןבייה
 ןגעוו יד ןופ דמַאז
 .ןעלמיה יד וצ דמַאז

 - טלגיררַאפ ןריט
 ,טייק ןוא לגיר ףיוא
 . ,קיצילב ןענייז קעה

 ,טיור זיא רעייפ

 ,ןדרעווש עשיטַאדלָאס
 ,ןדרעווש עטעקַאנ

 ןּפעק ,ןּפעק ,ןּפעק
 ,רעדניק ןופ סעטַאט
 ; סעמַאמ ןופ רעדניק
 ,סעקיּפ עשיטַאדלָאס

 ןקע עשידרעפ
 ןּפעלש .,ןּפעלש ,ןּפעלש
 ,רענייטש יד ףיוא ּפעק
 .ןע"למיה יד וצ ּפעק

 גי

 = == --ו --ו -- וה --ןא
 .רעכעל יד ןופ זיימ יד סיורתצ טביירט
 | ,טדניצ ןרעייפ
 ,טדניצ ,טדניצ
 ,ןפיוה יד ףיוא
 ,ןלַאטש יד ףיוא
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 ,רעכעד יד ףיוא ,רעכעד יד ףיוא
 ,רעכעל יד ןופ זיימ יד סיוױַא טביירט

 ,רעבייל עשלדיימ

 .טעקַאנ .טעקַאג
 ןעמַאלפ יד רעסערג טדניצ

 ,רָאהד ןליונק .רָאה
 -- .ןעגנוצ-רעייפ .ןעגנוצ
 ,םורַא ךימ םענ .ביל ךימ בָאה
 .טסעפ
 ,רעטסעפ

 ,םוב ;םוב --- ,ןקָאלג יד ןיא טגנילק ןעמ
 .רעטסקרַאטש רעד ןיב ךיא
 ,רעטסערג רעד ןיב ךיא
 .,הלבנ עשידיי וד ,ךַא
 ,ןיירַא רעייפ ןיא בייל ןייד ןופ רעקיטש עטצעל יד
 .ןיירַא רעייפ ןיא

 ןףיימ רעטכילעג :גָאז
 .רערעייט ןיימ :גתאז
 -- קרַאטש זיא טָאג רעזדנוא

 -- ? רערעייא ןוא
 .סױרַא רעסַאװ ןופ סָאװ רָאנ טנוה רענעכארקעצ ַא
 ! סיוא יײּפש ! סיוא יײּפש

 : גָאז ;ענעטלָאשרַאפ --- ֹוד ,ךַא
 -- -- .רעניימ רעטסביל
 ,טבורַא ךימ םענ
 ,קרַאטש
 ,רעקרַאטש

 ,דרעפ ַא ןופ קע םוצ ןדניבוצ ךיד לעװ ךיא
 ,דרע רעד וצ ּפָאק ןטימ
 .ףױרַא סיפ יד טימ

 רעקיטש ףיוא ןקָאלג יד רעדנַאנופ טסייר
 ,ןרעייפ יד רעדנַאנופ טסיש
 ,רעבייל יד רעדנַאנופ טקילפ
 ,רעדירב
 ,בייל ןייא ףיוא ןעמַאזוצ עלַא
 ,בייוו ןייא ףיוא ,בייל ןייא ףיוא

 .ןעמַאזוצ עלַא
 ןעמַאלפ ןופ ץנעט יד ןיא טצנַאט
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 ךי

 ,לוויטש עשיטַאדלָאס
 ,סעטיּפָאק עשידרעפ
 ,ןעּפוט ,ןעּפוט ,ןעּפוט
 ,לַאטש רעד ןופ סױרַא ןטערט
 ,ענעפָאלשעגסיױא ,עטורעגסיוא
 - ,ןײרַא געוו ןיא ךיז ןזָאל
 .ךַאיילש םוצ ,ןסַאג יד ךרוד ,לַאטש ןופ
 ןרולייח עטייוצ יד ןעמוק סע ןענַאװ זיב

 --- ןכַאילש ערעדנַא יד ןופ
 ,קידייל לַאטש יד טייטש
 ,טרַאװ --- ןוא טנפעעצ-ןפָא

 .לַאפּפיא ןשידרעפ ןופ סעּפוק

 ,םערַאװ ךָאנ --- לַאפּפָא םענופ ףמַאד רעד

 ,ךיז טלזיירק ןוא םערַאװ ךָאנ
 ,חרזמ ןופ ןביוש יד וצ ףױרַא ךיז טלזיירק
 / .עשַאק ןופ ךעלקערב

 .תועירי טעמרַאּפ

 ,סרעטנוא
 .סרעביוא

 ,זייט

 וט

 ,דרעפ סרעגיז םעד --- טנַאװ-חרזמ רעד וצ ּפעק יד טימ

 ,ענעגפנתוצעגסיוא ןוא ענעשַאוװעגסיוא
 ,סעברָאט עגנַאל טימ זדלַאה ןרעבירַא ענענָאטעגנָא
 .רעבָאה רעייז ןעייק ןוא ייז ןעייטש
 / ןפָאלש םינווי עכיירגיז יד ןוא
 ,תוליגמ עטלקיוועצ ןופ טײרּפשסױא םעד ףיוא
 ןפָאלש ןפרַאד ןוא דימ ןענייז ייז לייוו

 ,רעבָאהד ךעלקעז יד ּפָארַא ,ףױרַא ךיז ןגיוו
 דרעפ יד ןופ ןגיוא עסיורג עקידכעלייק יד ןוא
 ; תומולחד עטקיאורַאב ןופ ןצנַאלג
 דרעפ יד ןופ ןגיוא עסיורג עקידכעלייק יד ןוא

 ןעמערב עטגיוועגנייא טימ טכַאמעגוצ ןרעוו |
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 לָאטש עקידתובחר ,עכיוה ַא
 ,ףאלש רַאפ ןוא ןוּפָא רַאפ

 ןסייררעביא לָאז רעוו
 ףָאלש ןקַאמשעג םעד

 +דרעפ עטצוּפעגסיוא ןוא ענעשַאוועגסיוא ןופ

 ,םורב ןייז ןייא טלַאה בייל רעקידרוביג רעד
 ,גנורּפש ןייז ןייא טלַאה טרעּפמעל רעקידוועגייב רעד
 ,לגילפ ענייז ןעמַאזצ טיירד רעלדָא רעקידלגילפ רעד
 ;ףיול ןייז ּפֹנא טקַאה שריה רעקידנליײא רעד
 ,טשינ ןליּפש דוד ךלמ םענופ סעפרַאה יד ןוא
 ,טשינ ןעלבמיצ דוד ךלמ םענופ ןעלבמיצ יד ןוא
 --- .טשינ ןקיוּפ דוד ךלמ םענופ ןקיוּפ יד ןוא

 לַאטש עקידתובחר עכיוה ַא

 ; רעגיז עקידנרישרַאמכרוד עלַא ןופ דרעפ עלַא רָאפ
 לַאטש עקידתובחר ,עכיוה ַא
 .ףָאלש רַאפ ןוא ורּפָא רַאפ

 זט

 --- ןפָאלטנַא זיא רע
 ,רעדורב רערעגניי רעד
 ןפָאלרעד ןוא ןפָאלעג ןוא ןפָאלעג זיא רע
 ,טָאטש רעד רעטניהַא לגרעב םוצ

 ,למיזד ןיא סָאװ רעטָאפ רעד טסיורגעג ןייז לָאז
 ,ז"דגבל ןוא ןרעטש עלַא ןטלַאהַאב טָאה סָאװ
 ,טכַאנ רעד ןיא ןעניישוצפיוא ייז טקישעגסױרַא טשינ ןוא
 ןגױא עקידנרעיל עלַא ןופ ןטלַאהַאב ןוא
 ,םענעפָאלטנַא םענופ טירט עקידנ"לייא יד

 רענעפָאלטנַא רעד ךיז טָאה ,םעטָא ןֹעצ ,דימ
 | ,לגרעב ןפיוא ןגיוצעגסיוא
 ,למיה םוצ ענעבייהעגפיוא ,ןגיוא טימ ןוא
 ,הנבל ןוא ןרעטש עטנײשעגסױרַא-טשינ יד טשטנעבעג

 :טגָאזעג ױזַא רע טָאה קידנשטנעב ןוא |
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 טפרַאדַאב טנטנהד סָאװ ,טכיל עסייוו סָאד לָאז
 ,ןלַארטשוצנײרַא רימ ןיא ידכ ,ןלַארטשסױרַא ךייא ןופ
 טזומעג טָאה סָאװ ,טכיל עסייוו סָאד לָאז
 טכַאנ בייהנָא ןיפצ לָאמ עטשרע סָאד

 ; ןלַארטשנײרַא טשינ ןוא רימ רעביא ןייגפיוא טשינ
 ,ןעניפעג ור ןייז טכיל עסייוו סָאד לתָאז

 - ,ןייז ןבעגרַאפ םיא סע לָאז ןוא

 ,רימ רעביא סתצוװ ,שינרעטצניפ רעטײרּפשעגסױא רעד ךרוד
 ,ךייא ןופ ןייװעג-גנַאזעג סָאד ךיא רעה
 / :טרעיורט ריא סָאװ ,רעיורט רעיא ךיא עז
 ,רימ רעביא סָאװ ,שינרעטצניפ רעטיירּפשעגסױא רעד ךרוד
 ךייא וצ םוק ןוא ךייא וצ ךיז ךיא בייה
 ,ךייא ןבעגרַאפ ,ךייא ןבעגרַאפ וצ

 ןי

 ,דלַאװ ןוא דלַאװ -- ?לגרעב ןטייז עדייב ןופ
 .,ךייט ַא ןופ למרומעג רענעטלַאהעגנייא ןַא --- סיוארָאפ
 ,ךייט טייז רענעי ףיוא ןוא

 -- רעכעה רעכעד עלַא רעביא
 ..לַאטש רעד ןופ םערוט רעקידכעלייק רעד

 הנבל ןוא ןרעטש עטניײשעגסױרַא-טשינ יד
 .ןענײשוצסױרַא ןָא ןבייה
 ,ןעשזדנָאלב ךיז ייז ןזָאל ןגעוו עלַא רעביא
 ןזָארג ןוא דמַאז ,רענייטש עלַא רעביא
 ,ןלַארטש עקידנכוז יד ךיז ןרַאש
 ,רעדלעוו יד ןופ רעמייב עלַא ךרוד ךיז ןעלגנעלש
 סםערוט ןקידכעלייק םוצ קירוצ ףױרַא ןרעטע"לק
 ,ךייט רעד ןופ טײרּפשסיױא ןטלַאק םוצ ּפָארַא טרָאד ןופ ךיז ןשטילג ןוא

 | ןיירַא ךיז ןכעטש
 ,רעסַאװ ןופ סױרַא בלַאה ,רעסַאװ ןיא בלַאה
 -- םיפלח עטנטָאשרַאפ עקיפרַאשיײװצ יו
 עטרעטיילעג ןוא עטקנעברַאפ וצללַאפ ייז זיב
 .םענעפָאלטנַא םעד ןופ טכיזעג םענעפפא םעד וצ
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 חי

 ,ןעמערב עטנפעעב
 --- ןייש עקיגיוא-לופ
 ,ןיירַא זדנוא טּפַאז
 .ןיירַא זדנוא טּפַאז

 ענדָאמ ןיא תודוס ןיא
 -- ,טכַאנ יד זיא טליהדעג
 ,טכַאמרַאפ ןגיוא עלַא
 ,טכַאמרַאפ ןגיוא עלַא

 .ןכוז רימ ,ןעשזדנַאלב רימ

 שבעלק ןוא רעיורט ןיא
 ,םערב ענעפָא ןַא
 ,םערב ענעּפָא ןַא

 ,ןכַאיי"לש יד ןגערפ רימ
 -- בורא רעדלעוו יד
 ,םוטש ייז ןגייווש
 ,םוטש יז ןגייווש

 ,ןסַאג יד ןגערפ רימ
 -- ליד ןקיביױטש םעד
 ,ליטש ייז ןגייווש
 ,ליטש ייז ןגייווש

 .ךעלדנעטשרַאפ טשינ זדנוא רַאפ
 --- ,ןעו טשינ ןסייוו רימ
 .ןעשעג זיא ָאד סָאװ
 ןעשעג זיא ָאד סָאװ

 -- ןעמערב עטנפעעצ
 -- ןייש עקיגיוא-לופ
 .ןיירַא זדנוא טּפָאז
 .ןיירַא זדנוא טּפַאז



 טי

 -- טעבעגיטכַאנ
 שי ,דייר ןָא ןייוועג

 טעז סָאװ ,םעד רַאפ
 ,דיירפ ןופ רעצ םעד

 טעבעג-םוטש
 --  ,רַאפעג-טיוט ןיא
 טעז סָאװ ,םעד רַאפ

 ,רעצ ןופ דיירפ יד

 טליהעגנייא
 רַאפעג-טיוט ןיא
 ,טליטשעג ,טכיול

 .רעצ רעטקנעברַאפ

 -- טעבעג-טכַאנ
 ,דייר ןָא ןייוועג

 טעז סו ,םעד רַאפ
 .דיירפ ןופ טכיל ספאד

 ֹכ

 :טגָאזעג ױזַא טָאה רעדורב רערעגניי רעד ןואי

 ,דיירפ ןיא סָאװ ,דָאנג
 - ,רעצ ןיא סָאװ ,דָאנג
 ,טיוט ןיא סָאװ ,דָאנג

 .ףוג רעמערָא ןיימ
 ,טדיילקעג סעטַאמש ןיא
 ףיוא ךיז טבייה ריד וצ
 --- .טײרּפשעצ סמערָא טימ

 ,הרובג ןיא סָאװ ,דתאנג
 ,טייקנייש ןיא סָאװ ,דָאנג
 .טייקיבייא ןיא סָאװ ,דָאנג
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 ףױרַא ךיז טגָארט
 םורָא ךיז טגָארט ןוא
 ,ףוג רעמערָא ןיימ
 ,םוא ךיז טרעק קירוצ

 ,דיירפ ןיא סָאװ ,דָאנג
 ,רעצ ןיתצ סָאװ ,דָאנג
 ,טיוט ןיא סָאװ ,דָאנג

 --- ,ףוג רעמערָא ןיימ
 ,טכיזעג ןופ ןייש יד :

 ,ףיוא ריד ףיוא טייג סנוו
 -- .טכיל ןיא סָאװ ,דָאנג --- זיא

 ,הרובג ןיא סָאװ ,דָאנג

 ,טייקנייש ןיא סָאװ ,דָאנג
 ,טייקיטכיל ןיא סָאװ ,דָאנג

 אכ

 .טכַאנ עב"לַאה .טכַאנ עבלַאװ
 | ,ןגייווש סקידהנבל
 ,פףארַא םינּפ ןטימ דרע רעד וצ וצ-טלַאפ ןגייווש סד
 ןגייטש וצ ןעלמיהד יד וצ קירוצ ,רעדיו ףיוא ךיז טלעטש ןוא
 הצ ךיז ןקור רעדלעװ יד ןופ טנעװ יד
 ןגעוו ענעפָא יד רעביא ךיז ןגיינ ,ךיז ןגייב ןוא

 ור עקיטכַאנ יד רעפייא ןוא רעטיצ טימ ןטיה

 ףגעלעג ןבענ ָאד ץעגרע ןיא טלָאװ ור ןופ רערעטש רעד יװ ױזַא
 .העש ַא ךָאנ העש ַא

 ,ןגייוש םענעגייא םבענופ ןיילַא טפושיכרַאפ ,ןענַאװ זיב

 ,ןקור ךיז רעטניה ףיוא יו ױזַא רעדלעוו יד ןעמענ
 ןגייוצ ןיא ןגייוצ ןטכעלפנייא ךיז ןעמענ רעקיגנַאלש ןוא
 .ןקוצ ןטפושיכרַאפ רעייז ןופ ורמוא רעד טימ טכַאנ יד טרעװ לופ ןוא

 .טכַאנ עבלַאה .טכַאנ עבלַאה
 .ןגייווש סקידהנביל
 ,טכַאמרַאפ ןגיוא יד טלַאה רעדורב רענעּפָאלטנַא רעד
 .ןגייטש סָאד ורמוא ןופ ,ךָאד ,טעז ןוא
 ,ןגעו ענעזָאלרַאפ ןופ טעבעג סָאד טרעה ןוא
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 -- ,סיפ"רערעיול ענעטלַאהַאב ןופ גנורּפש םעד ךיוא טרעה ןוא
 ןגעקטנַא םולח ןייז ,רעבָא ,טעז רעדורב רענעפָאלטנַא רעד

 - .סיז ןעמולח סתאד ,רעבזבצ ,זיא רעדורב םענעּפָאלטנַא םעד

 בכ

 :תויח ריפ יד ןופ ןייועג סָאד טרעה רע ןוא

 תוירבדמ
 ןעמוק ןלעװ רימ ןעו העש רעד ףיוא ןטרַאװ

 | תוירבדמ

 -- .ןעמורב רעזדנוא ךָאנ טפַאשקנעב ןופ סיוא ןעייג
 טפַאשקנעב רעקידלודעג ןיא ןטרַאװ ןלָאז
 ,תוירבדמ

 ,ןעמערב יד ןבייהפיוא רימָאל
 ; טכַאנ רעבלַאה ןיא ןעמערב יד

 ןטנוא טנהצוו-חרזמ רעד ייב דרעפ יד
 ,טכַאמרַאפ ןגיוא ערעייז ןיוש ןבָאה

 .תוירבדמ
 ,ןגערב ערעייז רעבירַא ךיז ןטיײרּפש
 תוירבדמ
 ; ןגעווטרעזדנוא רַאפ טללעוו יד וצ ןטיירג
 ךיז ןטיײרּפש לָאז ,ןטיירג ןלָאז
 ,ץ"רוירבדמ

 ,טעמוא םעד ןעלסײרטּפָא רימָאל
 ;טכַאנ רעבלַאה ןופ טעמוא םעד
 ןטנוא טנַאװ-זדרזמ רעד ייב דרעפ יד

 ,טכַאמרַאפ ןגיוא ערעייז ןיוש ןבָאה

 - נב

 רעדיו טרעה סתאוו ,יוא
 ,רעדורב רערעגניי רעד ,רעדורב רעד
 ?ןרעיוא עטמולחרַאפ ענייז טימ
 רעדיו טעז ספאוו ,יוא
 ,רעדורב רערעגניי רעד ,רעדורב רעד
 !ןגױא עטמולחרַאפ ענייז טימ
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 ,רעדלעװ יד ןוֿפ טאאק םעד רעביא
 ,גנורּפשעג -- רעכעד יד רעביא
 ,גנורּפשעג
 ,טורבעג
 ,רעטַאלפעג

 -- ןגיובנגער רענעגיובעגסיוא ןַא
 .גנורּפש םענופ געוו רעד זיא סָאד
 .רעמ טשינ ןוא ,גנורּפש ןייא
 -- גרעב ףיוא רענוד רענעטָאשעגרעדנַאנופ ַא
 ,םורב םענופ גנַאלקכָאנ רעד זיי סָאד
 .רעמ טשינ ןוא םורב ןייא
 --- ךייט רעקימיוש ןוא רעסייוו ַא
 .ילפ םענופ געוו רעד זיא סָאד

 .רעמ טשינ ןוא ילפ ןייא

 דכ

 ןרעדעפ ערעטיול טימ ןעלגילפ)
 :ןקַאב ענייז טפַאשביל טימ םיא ןטעלג
 --- גנַאזעג-עפרַאה ---

 לגעג עקירעטיצ טימ סעּפַאל

 : ןקַאנ ןייז ףיוא ףױרַא טפַאשקנעב טימ ןלַאפ
 --- ליּפשעג-לדיפ ---

 ,ץץנערק ענעטכָאלפעג יו ,רענרעה

 : רעדינַא םיא סיפ יד וצ ךיז ןגייל
 --- גנַאלקעג-לבמיצ ---

 ,גנַאזעג ןוא ביול ןייא -- דרע ןוא למיה
 --- .רעדילג ענייז ע"לַא טימ טרעה רע סָאװ ,גנַאזעג
 ,גנַאזעג-עפרַאה
 ,ליּפשעג-לדיפ
 ,גנַאלקעג-לבמיצ

 הכ

 ? בייל ,לָאמַאכָאנ טשינ וטסלַאש סָא!)
 ! טרעּפמעל ,לָאמַאכפאנ טשינ וטסמורב ספגוו



 ,טלַאשענּפָא ןיוש ןבָאה רימ---
 - ,טמורבעגּפָא ןיוש ןבפאה רימ ---

 ! רעלדָא ,לָאמַאכָאנ טשיג וטסילפ סָאװ
 ? שריה ,"להאמַאכתאנ טשינ ןטסגָאי סָאװ

 ,ןגיולפרעד ןיוש ןענייז רימ ---

 ,טגָאירעד ןיוש ןבָאה רימ ---
 ,טײקטנעָאנ ןייד ןופ ץוש רעד רעטנוא
 סיפ ענייד ןבענ
 ,סיז ןגייווש סָאד זדנוא זיא
 ןגיווש טשינ רָאנ ןלָאז ןגייווש
 ,סעפרַאה יד

 ,ןעלדיפ יד
 -- ןע"לבמיצ יד
 ,דוד ךלמ רעזדנוא ןופ רמז-ילכ יד

 ,ןליּפש ןלָאז רעכעה
 . ןעלבמיצ ןלוז רעכעה
 קיביײא ןוא טנייה ןופ
 ,דוד ךלמ רעזדנוא ןופ רמז-ילכ יד

 וכ

 גנַאזעג לופ ץרַאה ַא טימ
 םולח לופ ןגיוא טימ ןוא
 ,לגרעב סָאד ןזָא"לרַאפ רעדורב רערעגניי רעד טָאה
 קירוצ ןיײרַא דלַאװ ןיא ןפָאלעג ןוא
 ,רעדירב ערעטלע יד וצ
 ,ןעזעג ןבָאה ןגיוא ענייז סָאװ ,ןלייצרעד וצ
 טרעהעג ןבָאה ןרעיוא ענייז סָאװ ןוא
 .לגרעב ןפיוא ,לגרעב ןפיוא

 זכ -

 ,רענרעד ענעקורט ןופ עטגיילעגרעדנַאנופ ןרעייפ
 .,זייוונעגנוצ ,זייוונעגנוצ ךיז ןעיצ ןרעייפ
 ןרעפעלשרַאפ ןוא ןעמערַאװרעד
 ,רענעמ יװ ןייז קרַאטש טשינ ןענעק סָאװ ,ןעיורפ יד
 -- .ןענייו סָאד ןטלַאהדַאב טשינ ךיז ןיא ןענעק ןוא

205 



206 

 ןזָארג טימ ןייז טָאז טשינ ןענעק סָאװ ,רעדניק יד
 .ןעיורפ יד ןופ רעמ ךָאנ ןענייוו ןוא

 ףָאלש רעד זַא ,טכַאמעג טָאה טָאג רָאנ
 ,רעגנוה ןופ רעקרַאטש ןייז לָאז

 ,ןענייוו ןופ ןרעוו ןעמ לָאז דימ ןוא
  רעגרעד ענעקורט ןופ רעייפ ןוא
 .ןרעפעלשרַאפ ןוא ןעמערַאװ לאז

 ףוג וצ ףוג עט"ליונקעגפיונוצ ןגיל

 ,דגיק ןוא עמַאמ
 ,רעייפ םוצ רעמינּפ ענעּפָא יד טימ
 ,רעדירב ערעטלע יד ,סעטַאט יד ןוא
 ,רעמייב יד ןופ סנטָאש יד יו ךיז ןגיוו ןוא ןעייטש
 סעטַאט יד ןופ ןגיוא ענעדנוצעגנָא יד ןוא
 ,ןןעמערב יד רעטנוא ךיז ןכַאמרַאפ ןוא ךיז ןענעפע
 סעטַאט יד ןופ ןּפיל ענעקורט יד ןוא
 .ןעגנַאלק עקיטשרוד ןיא ןענערב

 ןגיוא יד ןשעלסיוא לָאז רעוו

 !לַאטש רעד ןופ םיטַאכעלַאב ענעבירטרפצפ יד ןופ
 ?ןעגנַאלק עקיטשרוד יד ןגָאלשרעביא לָאז רעוו
 ,רעגנוה ןופ רעקרַאטש זיא סָאװ ,ףָאלש רעד
 ,ןעמערב יד ןופ רָאה יד רַאפ טסייר
 ,ןּפיל יד ןקַאהרַאפ טשינ ןעק רָאנ
 .ןעגנַאלק עקיטולג ןיא ןענערב סָאװ ,ןּפיל יד

 זייוונרעדפבצ

 ,םירבא עטשלחרַאפ יד ףיוא ךיז ןזייל
 זייוונרעדמג

 ,םירבא עטשלחרַאפ יד ףיונעצ ךיז קירוצ ןעמוק
 ,וצ ךיז ןרעה םירבא עטשלחרַאפ עלַא ןוא
 ךיז ןיא ןעגנילש ןוא ךיז ןיא ןּפַאז
 ,ןּפיל עקיטשרוד יד ןופ םַאלּפ םעד

 חכ

 רעכעה ןוא רעכעהד ןוא רעכעז|)
 רעדינ ןוא רעדינ ץלַא םעדכָאנ ןוא



 ,ןעמַאלפ ןופ רעקַאלפעג סָאד טלַאפ
 .רעדירב יד ןופ גנַאזעג סָאד טלַאפ

 רעמוק ןדנעלכיימש ןופ ןײשּפָא ןיא
 ןעגנַאלק עקיטשרוד יד ןענערברעד
 .,עטרַאגעג ,עטפָאהעג ןיוש גנַאל ןופ
 .ןעגנַאזעג ,עטקעלּפטנַא סָאװ-רָאנ ןוא

 טכ

 -- רעזדלעה
 ; רעזדלעה עשרעדניק

 -- ןעמערב

 : ןעמערב עשרעדניק
 המקנ ךָאנ רעמ טשינ ןיוש טיירש ריא
 .ןעמענ וצ ,סעטַאט יד ןופ ,זדנוא ןופ

 סעטַאט ערעייא וצ תונעט ןוא
 -- :ןהנעט עצ
 - ,סעטַאט ערעייא ,רימ ןענייז רעוו
 ? ןענייז רעוו

 קערש-טכַאנ ןוא ןעמַאטש ןופ קערשיטכַאנ
 { ןגייווצ ןופ
 ןגיל !עטקיאורַאב ןעלצרָאװ
 | ,ןגייווש ןוא

 ןגייווש ןופ תודוס יד ןגייווצ

 -- ןעמענרַאפ
 תודוס ,ןּפי=ל ןופ תודוס
 | .ןעמערב ןופ

 ןעיירדעג ,רעקַאלפעג-ןעמַאלּפ
 ןעמַאלפ ןופ
 צעטקיאורַאב יד םורַא ןוא םורָא
 | .ןעמַאטש
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 ,ףיונוצ זדנוא ביילק
 וצ זדנוא םענ ןוא
 ףױרַא זדנוא בייה ןוא
 ור ןייד ןופ טלעצעג םוצ

 ,ןפָאלש רעדניק יד
 ,טינ -- עטַאט רעד
 ,ןפָאלש רעדניק יד
 .טיה עטַאט רעד

 ,רימ --- רעדניק יד
 ,וד --- עטַאט רעד
 ריד וצ זדנוא םענ ָא
 .ור ןייד ןופ טלעצעג ןיא

 דניק ַא יװ ױזַא
 ,סיוא ךיז טוט דמעה ןופ
 רימ ןענייז ױזַא
 ,סױרַא ןיוש ףוג ןופ

 ,ףוג םעד לחומ ייז
 ,ואוו ךתצנ טקיטולב ספבווו
 ףױרַא זדנוא םבענ ןוא
 .ור ןייד ןופ טלעצעג םוצ

 אל

 ,ריד טימ ןיוש טפעהדַאב ןענייז ךעלהפוע '|
 ; ריד טימ
 רעמ ןיוש ןייטשפיוא טשינ ןלעוו ייז
 ,ריד וצ עטשרע יד םיזדולש יד

 .ריד וצ

 ,ד"לַאװ רעזדנוא ,דלַאװ
 : רעדנַאנופ ךיז ןפע



 ,רעמייב ערעזדנוא ,רעמייב
 ,דרע רעד וצ וצ-טלַאפ
 ,עטעילוטעגוצ טגיל ןוא סיוא ךיז טיצ
 זדנוא טימ טנייוו ןוא
 ,ןייועג ןטצעל ןוא ןליטש רעזדנוא

 --- ,גנַאזעג ןטצעל רעזדנוא
 טלעוו רעד ןופ ןגיוא יד ןענַאװ זיב
 -- ןרעייפ ענעשָאלרַאפ יד ןעזרעד ןלעוו
 / ,טשינ --- זדנוא ןוא ,ןרעייפ ענעשָאלרַאפ יד

 ? רימ ןענייז ואוו ---
 : טגָאז

 .ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז רימ

 ?ןעגנַאגעגקעװַא רימ ןענייז ןיהואוו ---
 | : טגָאז
 ,םיחולש ערעזדנוא ןופ געוו ןטימ

 ? םיפוג ערעזדנוא ןענייז ואוו ---

 | ; טגָאז

 .ךיז טימ ןעמונעגקעװַא רימ ןבָאה םיפוג יד

 !טרָאװ טצעל רעזדנוא ןעוועג זיא סָאװ ---
 | | ; טגָאז
 .ךיז טימ ןגָארטעגקעװַא ךיוא רימ ןבָאה טרעוו עטצעל סָאד

 ,ריד טימ ןיוש טפעהַאב ןענייז רימ
 ,ריד טימ
 -- רעמ ןיוש ןייטשפיוא טינ ן"לעוו רימ
 --- ריד וצ עטצעל יד םיחולש יד
 ,ריד וצ ,ריד וצ

 בל

 ןענַאטשעגפיוא ןענייז רעדירב ערעטלע יד ןוא
 ,טכַאנ ןופ טייקליטש רעד ןיא
 רעזדלעה ערעייז טקערטשעגסיוא ןבמזה ייז ןוא
 ,רעדניק ןוא רעבייוו ערעייז ןופ רעזדלעה יד ךיוא ןוא
 : םיפלח ןופ דיל סָאד ןעגנוזעג ןבָאה ייז ןוא
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 ;: םיפלח ןופ דיל סָאד זיא סָאד ןוא

 ?ןדנוא טדימש רעוו
 ? זדנוא טפרַאש רע
 ? טייקיטייזייווצ רעזדנוא ןיא ךיז טלגיּפש רעוו
 ,ןיד ףרָאש
 ןיד ףרַאש
 .ןײטשפרַאש ןפיוא

 סוחי רעד ,ןצנירּפ יד ןענייז רימ

 | ,ןייז-ילכ עלַא ןופ

 ,טעמַאס ןופ ןדייש ןיא ןגיוא סנעמעלַא ןופ ןטלַאהַאב

 -- .טעמַאס ןטפושיּכרַאפ ןצרַאװש ןיא

 ,רימ ןטכייל ,רימ ןענייש

 ,ןעמולח ןוא ןעור

 ןעמולח ןוא ןעור

 ,יו"לב ןטרעוװילגרַאפ ,ןצלָאטש ןיא

 -- םינסחי רַאפ טסַאּפ סע יװ ,יולב

 ,עניד רַאפ

 ,עטלַאק רַאפ
 ,עגולק רַאפ

 .םינסחי עליטש עמַאזנייא רַאפ

 ? זדנוא טרירַאב רעוו

 ?זדנוא טעללג רעוו

 -- ? גנורעדנואווַאב טימ זדנוא ףיוא טמעטָא רעוו

 ,טַאלג-טעלג

 טָאלג-טעלג

 ,ןײטשטַאלג ןפיוא

 ,ךיז ןרעטנעענרעד תופרש-ןרעייפ

 -- ךיז ןרעטייוורעד ,ךיז ןרעטנעענרעד

 ןעלמיה ןופ רעקיטש עטרעקַאלפעצ ןלַאפ

 ;ףרַאש רעקידהמיגּפדזָא רעזדנוא ףיוא
 ןטייקניד ענעגרָאברַאפ ןענָאילימ-ילימ ףיוא ןטינשעצ ןרעוו

 --- ,ףרַאש רעטמולחרַאפ רעזדנוא ףיוא



 : ןקעלּפטנַא רימ זיב

 ןעמוקעג זיא טייצ יד
 ,גנַאזעג-ןוחצנ ןטרַאװעג ,ןטרַאגעג רעזדנוא רַאפ
 / ,םיפלח ןופ גנַאזעג
 ,שביפלח ןופ גנַאזעג ןוא ביול
 ,םיפלח עיולב עטפושיּכרַאפ ןופ גנַאזעג ןוא ביו"ל

 ,ייברַאפ רעזייה

 ,ייברַאפ ןעקנעש ןוא ןלַאטש

 ,ייברַאפ ןעײשנַארט ,סעמרַאזַאק

 --- ייברַאפ ןעמי ןוא רעדנעל

 --- ייברַאפ ןטלעוו

 ,ייברַאפ ןטלעוו עלַא ,עלַא ,עלַא

 ,ןייוועג רעזדנוא זיא ןענייוו רימ סָאװ סָאד

 ; ןייוועג סמענייק --- ןייוועג רעזדנוא

 - ,גנַאזעג סמענייק זיא ןעגניז רימ סנמוװו סָאד

 ,גנַאזעג רעזדנוא --- גנַאזעג סמענייק

 ,ןגעקטנַא זדנוא סױרַא ןעייג

 ןטפעהַאב וצ זדנוא טימ ךיז סױרַא ןעייג

 --- ,יד רצמֹצנ

 ,ןײטשטַאלג ןפיוא ןייש רעזדנוא ןעזעג ןבָאה סע ןגיוא סנעמעוו

 רעזדלעה עטמולחרַאפ עכיילב סנעמעוו

 ;ףרַאש רעלידהמינּפיזַא רעזדנוא ךָאנ ןרַאג

 ייז רָאנ

 ,ןגעקטנַא זדנוא סױרַא ןעייג

 ,ןטפעהַאב וצ זדנוא טימ ךיז סױרַא ןעייג

 ,ןטינשעצ ןרעוו ,ןלַאפפױרַא

 ,ןעלמיה ענעלַאפעצ רעקיטש יד יוװ ױזַא

 --- .ףרַאש רעקידהמינּפ"זןָא רעזדנוא ףיוא

 ! ףרַאש
 | ,ףרַאש ןוא ןוחצינ
 . ,םיפ"לח ןופ ףרַאש ןוא ןוחצינ

 ,םיפלזד ןופ גנַאזעג ןוא ףרַאש ןוא ןוחצינ

 | ?זדנוא טשטנעב רעוו

 ? טייקילייה ןיא סיוארָאפ זדנוא טייג רעוו
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 ?דעקיבייא וצ ור וצ זדנוא טריפ רעוו
 ,טביול --- טקנַאד

 טגניז --- טכיול
 ,קיכייא

 גל

 רעדורב רערעגניי רעד זַא ןוא
 ,לדלעוו םענעגרָאברַאפ םוצ קירוצ ןפיולוצ ןעמוקעג זיא
 רעדניק ןוא רעבייו ערעייז ןוא רעדירב ערעטלע יד ןפָארטעג רע טָאה

 -- ,רעזדלעהד ענעטינשעגרעביא טימ עקידנגיל
 ןלייצרעד וצ ןעמעוו רַאפ טַאהעג טשינ טָאה רע ןוא
 ןעזעג ןבָאה ןגיוא ענייז סָאװ ,רעדנואוו יד
 טרעהעג ןבָאה ןרעיוא ענייז ספוו ןוא
 ,לגרעב ןפיוא
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 םוקמוא ןופ רעדיל

/ 

 טניימ ןבעל

 -- ןרַאפעג עלַא ךרוד ןריפ ךיד לעװ ךיא
 ;סניימ ןבעל

 ,הברוח ךרוד ,שדקה ךרוד ,הסיפת ךרוד
 .סניימ ןבעל --- ןריפכרוד ןוא ןריפ ךיד
 -- ריד טימ דנוב ַא ןטינשרַאפ בָאה ךיא לייוו

 ,סניימ ןבעל
 :ןגָאז וצ ױזַא -- דנוב ַא
 ,זדלַאה ןפיוא טייק ַא ןָאטנָא ריד ןפרַאד לָאז'כ וליפא ןעוו

 ,סניימ ןבעלל -
 ,רעב ןייז רענייגיצ ַא טריפ סע יװ ,טייק רעד ףיוא ןוא

 ,קרעמ ךרוד ,ןסַאג ךרוד ןביירט ךיד

 | : ןעיירשסיוא ןוא

 -- -- : סניימ ןבעל ,ץנַאט-טלעוו ןייד ץנַאט
 ,סניימ ןבעל ,ןצנַאט טסעוװ וד ןוא
 .,ןעלבמיצוצ ןוא ןעלקייּפוצ ןוא
 ,ריד םורַא למעזעג סָאד ןייז טעװ סיורג ןוא
 ,רעליימ ןופ ןכתצל סָאד -- טיור ןוא
 --- ןדלַאה ןייד ףיוא טייק יד רעטיור ךָאנ ןוא

 -- -=- סניימ ןבעל

 ,ךיא לעוו
 ,ריד םורַא ןעגניר יד קידנעיצרַאפ רעפייטש
 ןפורסיוא ןוא ּפָאק םענעבייהעג ַא טימ ןייטש

 ,ןָאטעג טרעוו יױזַא טָא
 | -- :סניימ ןבעל
 ריד טקַאט םםוצ ןרעוו ןעגנוזעג לָאז ױזַא טָא
 -- ריד ןגעוו סניימ דיל עקילייה סָאד
 -- קיבייא ןוא קיביײיא זיב

 .סניימ ןבעל
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 ןטמיירט טעװ רעוו

 רעמע םעד ןטסיירט טעװ רע! }
 ? םענורב ןרעטצניפ ןרעביא טגנעה סָאװ
 | רעמעל עקיטשרָאד יד זַא
 .ןעמוק טינ ןיוש טעז ןעמ םענורב םוצ

 ןטעב עשרבדמ יד ןיא
 רעמעל ןוא ךעטסַאּפ ןגיל דמַאז ןופ

 -- .,ןטָאשרַאפ קיבײא ףיוא
 .רעמע רעסייו רָאלק רעד טרַאװ טסיזמוא

 ןגיוצרתצפ ַא גיוא ןַא יו

 ;ןקעלפ ךרוד רעסַאװ ערעטצניפ סָאד טקוק
 ןגיוא ןביז גיוא ןפיוא
 .ןקעדַאב ךיז םס ןופ סעמלעב טימ

 םענורב םענופ ףיט רעד ןופ
 ,ןגערב עטשרעביוא וצ רעסַאװ סָאד טרַאּפש

 ןענורעצ טרעוו ,ךרודַא טצַאלּפ
 .ןגעוו עקידמַאז ,עקיטייז ףיוא

 רעמע רעד טגנעה גנַאטש ןפיוא
 ,ןקוק ןקיביײא ןיפצ ךיז טגיוו ןוא
 רעמענעצ-ןטניוו יד יו
 .ןקורט ףיוא םענורב םעד ןעמענעצ

 רעמע םעד ןטסיירט טעוװ רעוו
 -- םענורב ןרעטצניפ ןרעביא טגנעה סָאװ

 רעמעל עקיטשרָאד יד זַא
 ןעמוק טינ ןיוש טעז ןעמ םענורב םוצ

 ווו

 עניימ רעדיל

 ,רעזדלעה עגנַאל טימ זדנעג יד יװ ,עניימ רעדיק
 ,ןגיופצ עקידכעלייק יד טימ רעבלעק יד יוװ ,עניימ רעדיל
 -- ןכרָאש עלַא וצ וצ ךיז טרעה ,וצ ךיז טרעה
 ,ןגיוצרַאפ גנַאל ןופ ןיוש ןענייז סעילטעּפ ןוא קירטש
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 ,ןגָאװ-זיה-טכעש רעד ןעמוקנָא ןעק טייז רעדעי ןופ
 -- :ןגיילעצסיוא ךיז טיירגעג טייז ,טיירגעג טייז
 ,רעזדלעה עגנַאל טימ זדנעג יד יװ ,עניימ רעדיל
 ,ןגיוא עקידכעלייק יד טימ רעבלעק יד יוװ ,עניימ רעדיל

 ,סיורג קילייה ,ןטכעש ןופ גנאט רעד ןייז טעװ סיורג

 ;טונימ יד ןטרַאװ ןופ לייוורעד זיא רעסערג רָאנ
 ,סױרַא טנייש טייקליטש עטילגעגנָא ןגיוא-רעבלעק ןופ
 ,טור טייקסטוג עכעלרעטומ רעזדלעה עגנומאל ףיוא

 ,םוטש ןזיא טכיל .םוטש זיא גָאט ןופ טכיל
 ןּפָאקוצ טייטש סָאװ שינרעטצניפ סָאד טגניז ןעגניז
 -- ! םוק ,טכַאנ עפיט .,םוק ,םוק ,טנוװָא

 ,טמוק טנווָא
 ,ןּפָאלַאג ענעלָאטש טימ מּפַאלק טכַאנ עפיט

 ,רעזדלעה עגנַאל יד טימ זדנעג יד יו עניימ רעדיל
 ,טייז עקידעכַאוו
 ,ןגיוא עקידכעלייק יד טימ רעבלעק יד יװ ,עניימ רעדיל
 ,רעטיצ ןקידבוט-םוי ןיא טרַאוװ
 ,רעטיה רעייא טשינ טפָאלש ןוא טשינ טלמערד סע לייוו
 .טייצ ןיא טמוק ףלח םעד טָאה סָאװ רעד ןוא

 ,ןעמַאז ךיז טוט רע ןעוו וליפא םיא ףיותינ טפָאה
 טכצנ ןופ שינעפיט ןיא לייוו

 :ןעמָאנ רעייא ןיא ןוא םעניימ ןיא טעב ךיא ןוא ךיא ףור
 ,טכעש ןוא םוק -- ןטרַאװ רעזדלעה

 .וש

 דיל ןקילייה ןטימ

 דיל ןקיליײה ןטימ

 ,ןייצ עטרעמַאלקעג ןשיווצ

 --- זיוה ןיימ --- לייה רעשיפלָאװ ןופ

 ךיז קעװַא ךיא זָא"ל
 | -- ,סיוא סַאג ,ןייא סַאג
 ןייב ןטנלע ןַא טימ ףלָאװ ַא יו
 .ןייצ עטרעמַאלקעג ןשיווצ
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 האנש רעשיפלָאװ רַאפ --- ןסתצג ןיא
 | ,ביור ָאד זיא גונעג
 רעבייל ןופ זיא סיז ןוא
 ;טולב עקיפמַאד סָאד

 ביוטש רענעקורט רעד רעסיז רָאנ
 ,טור סָאװ ,עטקַאהרַאפ ןּפיל ףיוא

 ,לגנַארעג --- ןגָאר ףיופ-+
 :ףור רעד -- רעזדלעה ןופ
 ןעמוק ןיוש לפמנייא לָאז
 ,סיב רעכעלטיוט רעד

 ,ךיא ןיב סָאד --- סיב רעד
 ,טינ םוק ךיא -- רָאנ
 ,ףוג ןיימ ןעמַאזוצ עברָאה ךיא
 ,סיפ יד רעטנורַא זיב ּפָאק םעד

 .לייה ןיימ וצ קירוצ
 ,לױנק ַא -- רעגעלעג ףיוא
 ,ךיא ןיב ךַאו רָאנ
 דימ טשינ לָאמנייק
 ןייצ יד ןשיווצ ןגָארט וצ
 ,דיל עקילייה סָאד

 ,ןייב ןטנלע ןייז ףלָאװ רעד יו

 ֵע

 רעטקינייּפעגסױא

 --- ,גָאט ןשירעגירק ןיא רעטקיניײּפעגסיױא
 -- !ןײּפ עטצעל יד טשינ ךָאנ
 ,ןייז ביײהנָא ןַא יינ'ס ןופ ןָא טמוק טכַאנ יד

 גָאיעצ ,דרעפ-טנווָא ןייד ןָא רָאּפש
 ,טונק ןקידנפייפ טימ
 ,טולב טבעיינ ריד ןיירא ףוג ןיא גומזלש ןוא

 טיור-הנבל ,ןירג-למיה ןופ שימעג
 --- סייוו-ןרעטש ןקידפלח ןוא

 .זײּפש עיינ יד טולב םעיינ רַאפ



 טכיל "לָאמ יירד ןופ טכיזעג טימ ןוא
 טײרּפש ןוא ךרוד גָאי טלעוװו רעטיוט ךרוד
 ,טיורב עיינ סָאד טולב םעיינ ןופ

 ריד ןגעקטנַא טלעוו עדנילב יד
 ; דיירפ-םַאנפיוא ,גנושטנעב ןגָארט טעוו

 ,טיױט םעיינ ַא טולב םעיינ רַאפ

 ,גָאט ןשירעגירק ןיא רעטקיניײּפעגסיױא

 -- !ןייַּפ עטצעל יד טינ ךָאנ

 יז בייהנָא ןתצ יינ'ס ןופ ןָא טמוק טכַאנ יד

 - צו
 םינּפ לא םינּפ

 -- ןקַאנ ןטימ רימ וצ ןרעקמוא טשינ ךיז טסלָאז וד ליפיוו
 ןעקנעב קיביײא -- :ןפור ךיד ןרעהפיוא טשינ ךיא לעוװ

 .ןקַאב עניימ רעגניפ ענייד ןופ סנכייצ יד ךָאנ

 ,ן'העש-טכַאנטימ ןיא ,סייוו ךיא ,ןעמוק טסעוו וד ןוא

 סנּפָאקוצ רימ ןוא ,ריט ןיימ ןכערבפיוא טסעוו

 .ןעיָאוװו ןוא זדלַאה-ןעמזַאּפס ַא טימ ןייטש וטסעוו

 ,שבולח ןכרוד יװ ןעיָאװ ןייד ןרעה לעװ ךיא

 :ןטעב ךיא לעװ םירבא עניימ עלא טימ ןוא
 ,םו"לש ןופ דנוב םעד קירוצ רימ טימ דיינשרַאפ ---

  ,םיאנוש ענעטעבעגרעביא ןשיוצ ןָא טייטש סָאװ ,ליטש רעד ןיא ןותצ
 ,ףלח-רעייפ ַא טימ ןגיוא עניימ רעביא ןָאט טינש ַא וטסעוו

 .םינּפ לא םינּפ ןקוקנָא ןופ-צ ךיז ןעזרעד עדייב ןלעװ רימ ןוא

 | עוו

 ּפָארַא טקוק למיח ןופ

 םינּפ עלעג סָאד ּפָארַא טקוק למיהד ןופ
 ,הנבל יד -- ןקַאב עקידכעלייק יד טימ

 ןקַאב יד ןעיצפיונעצ ךיז ןעמענ גנולצולּפ

 ,ןקנבצנק ןֹתְז טבייה ,טעמרַאּפ יו ,טיוה יד ןוא
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 ,ןעיירד ןיא טמירקעגסיוא טרעװ ליומ טכיילג'ס
 .ןעייר ןדנואוו רהצנ ,ןייצ טשינ ךיז ןזיײװַאב'ס

 ,ןעגנעל ךיז ,ךיז ןעיצ טמענ עטשרעטנוא יד ּפיל יד

 .ןעגנעהרעטנורַא שיילפ אשמ ערעווש ַא יו

 ,ןעמיור עלַא רעביא ךיז טגָארטעצ ךורעג-שייילפ
 ןעמיוש ןעמענ חיר ןופ עשיטניה סעדרָאמ

 ,ןכייק -- רעזדלעה ןוא ןרעביפ ןעמענ רענייצ

 ,ןכיירגרעד טשינ רענייק ןעק שיילפ-הננל

 ןלַארטש םעדעפ ףױא :;ץַאלּפעג --- לָאמַאטימ

 ןלַאפ טמענ בייל-הנבל זייוורעקיטש

 רענייב ןוא רָאה טימ ןיירַא טלַאפ ןוא טלַאפ

 .רענייצ עפרַאש ףיוא טניה וצ ליומ ןיא ךיילג

 ןליטש ןיא ךיז ןעייגרַאפ עטקיטעזעג טניה

 ,ן"ליב ןקידנשטנעב ןיא ,שבענעגיוצעצ ןיפצ

 עוו

 ןייוועג ןיא סָאװ ,דיירפ

 .ןייוועג ןיא סָאװ ,דיירפ !

 טיוט ןופ טכיזעגנָא ןיא ןוא

 ןייטש ןקידהבצמ םעד

 .טיירפרעד ,טמערַאװרעד ןוא םורַא טמענ

 ,תמ זיא סָאװ ,םעד רַאפ רעמ
 ןייוועג רעזדנוא רַאפ רעמ
 סג ַא ףױא טּפָאה ןוא טרַאװ

 .ןילַא רָאמרתמ רעטמערופעג רעד

 ,ליומ ןטימ וצ ךיז טריר
 טױטַאב םעטָא ןטימ
 ליורג םענעגרָאברַאפ םעד
 .טיוה רענעפילשעג קיצנַא"לג ןייז ןופ



 ביוטש ןכרוד טמענרַאפ ןופתצ

 -- יה טינ ןופ יירשעג ןייז

 בייה ַא ךיז טוט סע זיב

 .ינק עדנעלכיורטש רעזדנוא קירוצ ףיוא

 / ,םייהַא ןעייג רימ טָא
 ;ז"רמ סָאד טפָאלש ור ןייז ןיא
 םיור ןיא רָאמרַאמ רעד רָאנ

 ,סנ א ףיוא טרַאװ ןוא ןליורג טביילב

 וא

 טיירג ןיב ךיא

 ,טיירג קידנעטש ןיב ךיא .טיירג ןיב ךיא

 ;ןטיירג ךיז טסייה סע רעוו טשינ סייוו ךיא שטָאכ

 ,טיינשרַאפ קידגנילירפ ןענייז רעמייב עלַא

 ,ןטייב ןיא ךיז ןכערב רעדלעפ עלַא

 ,ןַאמוט-טיור ןיא גרעב יד ןופ ןציּפש

 ; ןכייט עסייוו ן"לָאט יד ןיא ןטנוא
 ןַאמ רעקידנפור ,ןרָאה ןיא לַאש
 .ןכיירגינעק עטייוו ענייד ןופ לַאש ןטַימ

 א

 סרעגָאזנָא

 -- ,סרעגָאזנָא
 ; סקניל ןוא סטכער ףיוא הרושב יד ןָא טגָאז
 :ןעמָאז יד טיוט ןופ טיײזרַאפ ןיוש ןבָאה רימ ---
 סקניל ןוא סטכער ףיוא הרושב יד ןָא טגָאז

 .ןעמָאנ ןטניורקעג סנעמע"לא ןיא ןוא םעניימ ןיא

 --- ,סרעגָאזנָא
 ;סקניל ןוא סטכער ףיוא הרושב יד ןָא טגָאז

 ; ןעגנַאגעגפיוא 'עלַא ןענייז ןעמָאז יד
 :סקניל ןוא סטכער ףיוא הרושב יד ןָא טגָאז
 .ןעגנַאז עכייוו:טעמַאס ןיוש ךיז ןגיוו סע
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 | --- ,סרעגָאזנָא

 : סקניל ןוא סטכער ףיוא הרושב יד ןָא טגָאז
 :ןעמולב ןעמי ןיא ןיוש ןעילב ןעגנַאז יד
 :סקניל ןוא סטכער ףיוא הרושב יד ןָא טגָאז
 ןעמוקעג ןיוש עפש עסיורג יד טיוט ןופ

 אוו

 טילבעצ ךיז טָאה טיוט רעד

 ,דנַאל רעזדנוא ףיוא טילבעצ ךיז טָאה טיוט רעד

 ;ןדָאלעג ט"לופרַאפ ןייז ןלעװ סרעלכייּפש עלַא

 ,טנַאה ןיא טנַאה ךיז טמענ ,עניימ רעדירב
 ןדָאהַארַאק עטיירדרַאפ ןיא ןצנַאט רימָאל

 ,ןייו ןקידתוחיר ןופ ענעקנורטעגנאבצ
 : רעמוק רעזדנוא ןופ קָאלג-שבערוט ןיא טגנילק
 ןײרַא טצנפצט ןוא ,טצנַאט ,עניימ רעדירב
 ,רעמוז ,רשפא ,ןטצעל רעזדנוא ןופ ץרַאה ןיא ךיילג

 ּפָאק ןייז ןוא ,םענייא ןלייוורעדסיוא רימָאל

 ;ןענױרקַאב ןיורק טימ ןופ+ ןבלַאז רימָאל
 ,ּפָארַא ןיורק יד קירוצ --- ןיינ ,עניימ רעדירב
 ,םענייא זיב טבלַאזעג רימ ןענייז עלַא

 --- ךיילג ןעקנורטעג טיוט ןופ רימ ןבָאה ע"לַא
 :רעטכיזעג ערעזדנוא עלַא ךעלנע ןענייז
 -- ,ךיירגינעק ןייא וצ עלַא ,עניימ רעדירב
 ,רעטכינ ןופ העש יד ןיוש ןעמוק טינ קירוצ טעוו'ס

 אוו

 רעדיילק עטצעל יד

 -- ,בייל רעזדנוא ףיוא רעדיילק עטצעל יד
 ;טנערברַאפ עטצעל יד ךיוא
 בייו ןוא ןַאמ טנייה ןבָאה טעקַאנ וליפא
 ,טנעקרעד טינ ךיוא ןיוש ךיז
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 טנעענעג טשינ טָאה בייל וצ בייל

 ,טעב םענעגייא ןפיוא
 טנערבעג הוואת יד טאנה טסיזמוא ןוא

 .טעז ךָאנ ןעירשעג ןוא

 טקי"לפעג גנורעטַאמ ןיא ןבָאה רימ -

 ,רָאה עטלדָאנעצ יד
 ,טקיטשרעד ,טקיטשרעד הוואת יד רעבָא

 .רוד רעטצעל רעד --- רימ

 ,ףָאש עדערעשט ןייא רימ ןענייז טציא |

 ;בייו ןייא -- ןַאמ ןייא יו
 ףוס ןקילײה םוצ ךיז ןעיצ רימ ןוא

 ,בייל ןקירָאה רעזדנוא טימ

 אוו

 ןלונ ןביז

 תוואת עלַא ןופ זע;
 -- הואת יד טיוט ןופ ךיז רַאפ טזָאלעג רימ ןעבָאה

 ,הוואג-ילעב עטסוּפ יד יװ ,טשינ רימ ןפרַאד |

 ,הואג רעזדנוא םינּפ ןיא ןרעדעי ןרַאּפש

 ,ןסַאג עלַא ךרוד ןוא
 ,ןענָאק וצ סיוא זדנוא טדיימ עמ יצ ,זדנותיצ ליוו ןעמ יצ
 ןסַאלעג ךיז ןעדיוה --- ,ךיז רימ ןעייג

 .ןענָאי-לימ ןגיות+ ןוא רעמינּפ ןשיוצ

 ,ןלונ ןביז
 ,ןפייר עטיור עקידרעייפ ןביז יד יו
 ,ןלופ טימ טליפעגנָא טשינרָאג ןופ רימ ןבָאה
 .ןפיול ןזָאלעג ייז תורוד ,ןטלעװ ךרוד ןוא

 -- ןזייוורעד רימ ןענָאק

 ,ןביז ןלונ עלַא וצ סנייא רעד -- רימ

 ןזײרּפש ןּפיל יד ףיוא לעכיימש ַא טימ ןלָאז רימ זַא

 ,ןבילקרעד טשינ ןבעל םייב ךָאנ ךיז טָאה רענייק ואוו ,טלעוו ַא וצ
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 אוש

 ? ףוצרט ןייד טשינ ןַאק רעוו

 ,ףוצרּפ ןייד טשינ ןָאק רעו| ...
 ,רעטיור רעד טימ דרָאב רעד טימ
 ? ןצרַאה ןייד רעבירַא סָאװ

 ,רעמורק רעד טימ זָאנ רעד טימ
 ,עטיירב רעכעלזָאנ יד טימ

 -- ;לרעמוטש רעד טימ גנוצ ןייד טימ
 ףוצרּפ ןייד טשינ ןָאק רעוו

 ,רעטיױר רעד טימ דרָאב רעד טימ
 ? ןצרתצה ןייד רעבירַא סָאװ

 -- ,עטַאט ,םוקמוא ןיא גניז ךיא
 ,ןטָארעג ריד ןיא ןיב ךיא לייוו
 ,תועונת ענייד טיה ךיא ןוא
 -- ןטָאבעג ּפָא טיה ןעמ יו

 ; עסַאר ןופ "לרוג ןוא תרועונת
 ,סעהוד רעטנוא דרעפ ַא יו ,ןַאּפש ןיא
 -- ;:אשמ עקיבייפצ יד ךיא ּפעלש
 ,ןטָארעג ריד ןיא ןיב'כ ,עטַאט ןיימ
 ,תועונת ענייד טיה ךיא ןוא
 ,ןטָאבעג ּפֶא טיה ןעמ יוװ

 רעטצנעפ ענעשָאלרַאפ טימ בוטש ןיא
 ןטָאש ןייד ךיז טיירד

 ;רעטסנעּפשעג עטיוט ןשיוװצ םורַא
 -- ,טלגרָאג ןוא םורַא ךיז טיירד
 ןטָארעג ריד ןיא ןיב'כ לייוו ןוא

 -- ,לגרָאג םייב ךיוא ךיז ךיא סייר
 רעטצנעפ ענעשַאלרַאפ טימ בוטש ןיא
 ןטָאש ןייד ךיז טיירד
 .רעטסנעּפשעג עטיוט ןשיווצ םורָא

 ןעקסַארפ וצ ןָא ןיילא ךיז טסבייה וד זַא
 --- ,יביש א ,דישז ַא :טסלכרָאכ ןוא

 ; טעקסַארטעצ טינ ריש רעוו ףוצרּפ ןייד

 ,ןענערב ןרעייפ יד --- גנולצולּפ
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 / -- ענירג ,עקיגנַא"לש ןרעייפ

 :ןענעקרעד טשינ ןיי"לַא ךיז ןתאק ךיא
 ןעקסַארפ עניימ טנעה ענעגייא

 -- -- ,יביש ַא ,דישז זז :לכרָאכ ןיא
 .ןעקסַארטעצ ףוצרּפ םענעגייא ןיימ

 אע

 קידנרילָאק יו

 ,טסיב וד קידנרילפקזק יו
 ; רעקירעזדנוא טיוט
 ,טסיב וד קידנעלכיימש יוװ
 | .רעקידעפש רעזדנוא

 ןיירַא טסמעטצ וד יו
 | תוחיר ענייד
 ןעגנול ערעזדנוא ןיא
 .עטנפעעצ יד

 טנעה ןיא ןגָארט רימ יו
 עטנפיוהעגפיוא
 ּפעק ענעגייא ערעזדנוא
 .ענעטחשעג-שירפ

 ןגעקטנַא זדנוא סיורא טסייג
 .,גנושטנעב-טכיל טימ
 שיט-טלעוו םעד זדנוא טסטײרּפשרַאפ
 ,רעכוטשיט טימ

 ךיז קעװַא ןצעז רימ ןוא

 יקידהבחרה

 שיט ַא ןעװַארּפ רימ ןוא

 .קידשדוק-תבש

 ןייש טימ טסיג ןוז יד ןוא
 רעטלמייבעג טימ
 ּפעק ףיוא ןוא זדנוא ףיוא
 .עטנשקָאלעצ יד
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 אשו

 קילָאצמוא

 ,םינומה -- רימ ןענייז קילָאצמוא

 ; קיגיואליפ ןוא קיברַאפליפ ןוא
 םענייא ןופ זדלַאה םעניא טנזיוט ןופ עמיטש יד
 .קיגױב ןוא קידנפושיכרַאפ ױזַא

 סנטסַאק יװ ,ערעזדנוא ןטסורב יד

 ,ןזייא טימ עטרעצנַאּפעגמורַא

 ,ןטסַאמ יד ךיז ןעדיוהד ןָא ,טעז , ---

 .זייו זדנוא ףיוא םינכש יד ױזַא

 ,רדק םייב יו ערעזדנוא רָאה יד ןוא
 ןסקָאװרַאפ ערעזדנוא רעזדלעה יד ןוא
  טרעדיוגעג ןוא שינעטכידעג טימ

 .ןסקָא יד ןופ רעזדלעה יד יו

 ןגיוא טימ --- ַא ענױזַא ןוא
 ,עטכַאמרַאפ בלַאה ,עטקילברַאפ בלַאה

 ןגילוצקעװַא ךיז ןיילַא ןעמוק
 .עטכַארלּפ רעקידעקטַאי רעד ףיוא

 ,םינומה --- רימ ןענייז קילָאצמוא

 ; קיּפעקליפ ןוא קיברַאפליפ ןוא

 טבענייא ןופ בייל ןפיוא טנזיוט ןופ טולב סָאד ןוא
 .קיּפעלק ױזַא ,קיפמַאד ױזַא

 אצוו

 טינש ןופ טייצ יד

 ,ןעמוקעג זיא טינש ןופ טייצ יד
 .ןעמוקעג

 : סנרָאה ךרוד סיוא טפור
 !טינש !טינש ---
 ,טצנַאט ,ךעלדיימ ןוא םירוחכ
 : טירט עקידנלַאש יד טימ סיוא טעּפוט

 -!טינש !טינש

 .טיגש ןייז טדיינש טיוט רעד



 ןדָאהַארַאק ,ןדָאהדַארַאק
 ,ןדָאלעג ןעלסקַא ףיוא סעסָאק טימ םינתח
 .סנגיוב יו סרעסעמ טימ תולכ ןוא
 | ,םינתח
 עקנַאלב יד סעסהאק יד רעדנַאנופ טגיוו
 ,עקנַאלש יד סעילַאט ענעדנוצעג יד םורַא
 -- {סנגייא ןייק ןוא סדמערפ ןייק טנייה ָאטינ

 | .ע"לַא רַאפ עלַא

 --- הלב רעדעווטעי רַאפ ןתח רעדעווטעי
 -- -=- -- .עלַא רַאפ הּפוח ןייא

 .טינש ןייז סדיינש טיוט רעד

 !טדײנש .טיגש .טינש
 .לָאמַא טימ לָאמ ןייא רַאפ עלַא

 ,סטכער טעסָאק ,סקניל טעסָאק +
 ,לָאטש טימ רעבייל עקימָאז ןופ גנוטפעהַאב
 .ץכערק ןופ ןפמערק ףיוא ןשוק עקימיוש

 -- טעז

 ,דרע-עמַאמ יד טצנַאט ןָא
 ןיילַא דרע-עמַאמ יד
 ,ןיז עריא ןופ הנותח רעצרַאװש רעד ףיוא
 ,רעטכעט עריא טכַאנ רעקיטולב רעד וצ טריפ

 רעטכעט עריא ןופ סעילַאט עטלדיפעג יד יװ טינ
 .דרע-עמַאמ רעד ןופ עילַאט יד זיא
 קירָאה ןוא קיברָאה ןוא קישטיינק
 קיטסורברעווש ןוא קיסיושטיירב
 .דרע-עמַאמ יד ךיז טעדיוה
 ,טינ טייטשרַאפ רענייק סָאװ ,לכיימש ַא טימ

 ,ןיז עריא ןופ הנותח רעד ףיוא
 .רעטכעט עריא ןופ טכַאנ רעקיטו"לב רעד ףיוא

 ,ָאטינ זיא עטַאט ןייק ןוא
 ? עטַאט רעד זיא ואוו

 .תאטינ הדנותזד רעד ףיוא זיא עטַאט ןייק

 .טינש ןייז טדיינש טיוט רעד
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 אצווו

 רעטייוו ַא רעטייר 8

 רעסייוו ַא רעטייר ַא --- ךיא
 -- דרעפ ןרעסייוו ַא ךָאנ ףיוא
 רָאנ ןטיירכרוד ךיז ןעמוקעג ןיב
 ,דרע רעקיליימ רעד ףיוא

 .-- לי ןיימ ןעוועג זיא יױזַא
 טליפרעד קיבײא טרעוװ ןליוו ןיימ
 ךימ ךעלרעטָאפ טָאה סָאװ ,םעד ןופ
 .טליהעג ןסייוו ןיא דרעפ ןיימ ןוא

 -- טינ יצ ,קיליײה ןיב ךיא יצ
 ,סיוועג קילייה זיא סניימ דרעפ סָאד
 גנובייהרעד יד ןָא טלַאה ךָאנ גנַאל ןוא
 ,סיפ ענייז טרירַאב סָאװ ,ביוטש םענופ

 ,דיירפ עשרעטומ יד ךיז ןָאמרעד ךיא זַא
 -- ליימ רעטצעל-טצעל רעד ףיוא טרַאװ סָאװ

 ןרָאּפש עניימ ףיוא-ךעלרעדירב ןעגנילק
 -- --- ,לייא ךיא ןוא ,לייא ךיא ןוא

 רעסייו ַא רעטייר ַא --- ךיא
 --- דרעפ ןױעסייו ַא ךָאנ ףיוא
 רתצנ ןטיירכרוד ךיז ןעמוקעג ןיב
 ,דרע רעקיליײמ רעד ףיוא



 גָאט ןקידבוט-םוי ַא ןיא

 א

 ,ּפולס ַא וצ ןדנובעגוצ ןוא ןעמונעג ךימ ןעמ טָאװ . . .
 ,ּפונק ַא ןיא ןטכָאלפעגפיונוצ קירטש רעד ןופ ןקע יד ןוא
 ןייטש ןזָא"לעג ךימ ןטּפולסעגוצ ַא ױזַא ןוא
 ;ןייגרעטנוא ןעמונעג ןיוש טָאה ןוז יד זיב
 ,טירט ןצפופ ַא ןופ רעטייוו טינ ,רימ רעטניהַא ןוא
 . ,טירדעבלַאז ,רעייפ:-ןגייווצ ןקידנקַאנק ַא ייב
 ,ּפולס םוצ טכַארבעג ךימ ןבָאה סָאװ ,יד ןסעזעג ךיז ןענייז
 .,ּפוז ןוא ּפוז ןשיוצ טדערעג דיר ןוא טּפוזעג ייט
 ,גנוצ רעסייה ףיוא עטמערַאוועגנתמצ ,עקידהאנהד דייר
 ,גננלש ךפאנ גנולש ןעגנולשעג דייר יד ייט ןטימ

 ב

 ,ןעקנורטרַאפ יינש ןיא טלעוו ַא --- רימ טנרָאפ ןופ ןוא
 .ןעקנוזעגנירַא טכַאנ ןיא בלַאה ןיוש -- ןוז ַא ןוא
 ןטײרּפשעצ ךיז ןעמ טעז ךָאנ בלַאה רעטייווצ רעד ןופ
 ;ןטייוצ ןרַאפ רעטיור רענייא ,רענרעה ןביז
 -- ,ןרָאה רעדעי סנקלָאװ ןביז ךרוד ךרוד ךיז טדיינש
 ; ןריורפרַאפ טרעוו ,טלטייהרַאפ טרעוו סנקלָאװ ןופ טולב
 / רעווילג םעניא ןכעטש ןביילב רענרעה עטיור
 ; רעוויש ןטסקינייװעניא ןופ ךיז ןע"לקערבעצ ןוא
 געיעג עזָאלטכורפ עלַא ךָאנ ,טכַאנ יד ןוא
 --- .ןגעוו עקידרעווילג יד טימ סעװרָאב ןָא טמוק

 ג

 .ייט רעייז ןעקנורטעגּפָא ןבָאה רעטיה עניימ
 ,ױזַא גָאז ַא טיג ןוא ףיוא רענייא ךיז טבייהד
 : טנַאה עטליונקעגפיוא ןייז רימ וצ קידנקערטש
 ,טנַאװ רעיױמ יו -- קרַאטש זיא טנַאה יד טא, -
 ,פולס םעד ןָאּפש ַא יו ןכערברעביפ-צ ןעק טנַאה יד טָא
 פונק ןופ טכעלפעג סָאד םעדָאפ ַא יו ןסיירעצ ןוא
 | דלַאב ןעק סָאװ ןוילתר ןופ ןעוועטאר ךיד ןוא
 -- {דלַאװ ןקידמערוטש ןופ רעהַא ןעמוקנָא
 קירטש יד טָאה סָאװ ,טנַאה יד-טָא לָאז סָאװ וצ רָאנ
 *! קירוצ ןטכעלפּפָא ,ןטכָאלפעגפיוא לתאמנייא ןיוש
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 ֹד

 ןגעוו עקידרעווילג ןופ טכַאנ יד טמוק סעוורהצ-ב
 ; ןגעקטנַא ןטּפשמרַאפ-טיוט םוצ ,רימ
 ןקוק ןוא רענעדנובעג ַא ןעגנעה וצ רימ זיא טוג
 ,ןקוצ ןופ דימ טינ רָאג ןרעוו עניימ ןעלסקַא יז יו

  ןעגניז ןופ דימ טינ רָאג ןרעו עניימ רעגניפ יז יו
 ;ןעגניר-ןּפונק עטפייטשעגנייא יד ןופ רעמַא-לק םעניא
 ןקוק וצ ךיז ףיוא ןופ ןגיוא עניימ ּפָא וט ךיא זַא
 ;ןקור ןיימ וצ ןטדימשעגוצ םעד ּפולס םוצ ייז ךיא דזנעוו

 ןטלַאּפש ענייז ןיא ,קידעקעמש ןוא ּפולס רעד רע זיא סייוו

 ןטלַאהַאב טגיל טייקידבוט-םוי עקידנטרַאװ  ַאזַא

 ה

 : טגָאז ןוא יירד יד ןופ רעטייוצ רעד ףיוא ךיז טכיי

 ;טנָאמרַאפ טניירפ רעד יוװ הרובג ַאזַא טינ גָאמרַאפ ךיא, ---

 ,פולס םעד ןַאּפש ַא יו ןכערברעביא טינ ןעק ךיא ביוא

 ,ּפונק ןופ טכעלפעג סָאד ןכַאמ רעזיול רעבָא ךיא ןעק

 ,ןייב זיב ןדיינשנייא טינ ךיז לָאז קירטש יד זַא

 ;ןייג טינ טולב ןייק טסיזמוא לייוורעד לָאז ריד בייל ןופ ןוא

 -- דיילק ןייד ךרוד טקיטולב ,ךיא עז ,ןיוש ייס-יוו-ייס רעבָא

 ,דייר עניימ ייב רימ ךיא ביילברַאפ .,ןיוש ן"לַאפרַאפ זיא

 --- טייצ רעד רַאפ סוג-טולב ןייד ףיוא-טסנפע וד --- וד ןוא

 ,טייז-חרזמ ןופ ןוז רעד טימ ןעמוק טשרע טעוװ ןוילת

 ו

 ןקַאב עניימ ךיא ליק ןסייו שבעד ּפולס םעד ןָא
 ; ןקַאנ ןיימ םיא וצ וצ רעקרַאטש ךהאנ קירד ךיא ןוא

 ןרעה ךיז טזָאל ךָאנ טולב ןוא בייל ןופ יירשעג טפאד

 .ןרער עטקיטשרַאפ ךרוד ץעגרע טייקדמערפ רעד ןופ

 :רעדנואו ןופ ןעמוקנָא ןטימ רעליטש טרעװ יירשעג סָאד

 ,רעדנוזַאב בייל ןופ ּפָא ךיז טלייט ןוא סיוא טניר טולב
 -- טרעטייורעד טרעװ ןוא יינש ןפיוא ךיז טציילפעצ טולב

 ; טרעטיי"לעג ,ןיילַא ךיז טימ טכירעגפיוא טרעוו בייל

 ןּפיר ,ןדנעל ,ןטפיהד ;ןעלסקַא עניימ רעביא

 --- --- ,ןֵּפיִל יד ןופ לכיימש-בוט-םוי ןיימ לַאװק ַא יו ךיז טסיג



 ז

 :טגָאז ןוא יירד יד ןופ רעטירד רעד ּפָא ךיז טפו}
 -- טגָאמרַאפ רעוו יו טּפַארק רערעמ ךָאנ גָאמרַאפ ךיא , --
 ,פולס םעד רעמ ךָאנ ןקיטסעפַאב ןוא ןעמענ ךיא לעװ
 ;ּפונק ןופ טכעלפעג סָאד ןעיצנעמַאזצ רעמ ךהצנ ןוא
 | -- ןייג וצ לענש ױזַא ןעמוק טינ טעװ ןוילת

 ;ןײלַא ךיז ןוילת רַאפ ךַאמ ךיא ןוא ךיא םענ
 ,קירטש ַא ךָאנ ןטכעלפ וצ רימ ךיא םענ
 .קינעג רַאפ ןוא ןד"לַאה רַאפ פונק ַא ךנאנ

 -- פונק ןטימ קיטרַאפ רעוו ךיא ןענַאװ זיב ןוא
 ,בורג יד לייוורעד טבָארג ןוא סנזיײאבָארג יד טמענ

 ֹח

 ןפיילש יד םורַא דנור ,ןרעטש ןיימ םורַא דנו }
 ; ןפייר עטלַארטשעצ ןיא ןגיובנגער ַא ךיז טלקייק

 ןגיובנגער םענופ ןטימ ןיא ,ץרַאה עמַאס םעניא

 ;ןגױא עדייב עניימ סכעלייופ ןטצעל ןצנַאט

 ןצַאט ןופ ךורבנעמַאזוצ --- ןרעיוא עדייב ןיא ןוא

 | ; ןצַאלּפ ןענַאבַארַאב ,ן"לָאעפייפ ,ןעלדיפ
 ןטַאנַאק ענעגיױצעגנָא --- סערודנַאב ןופ סענורטס

 ; ןטַאמרַאה עטרעװלוּפעגנָא יוו ףיוא-ןסייר

 ןפיולרַאפ לּפַאצרַאװש סָאד ליוװ ןגיוא יד ןופ לסייוו

 ,ןפייר-ן"לַארטש עקידנעלבריוו ןופ געיעג ןיא

 ט

 ,םייל וצ יינש ךרוד ךיז ןבָארגרעד סנזײאכָאר}

 ---,םיוק ןבָארג ךיז טזָאל ןוא טרַאה-זלעפ זיא םייל

 .ּפוה ןוא ּפָאה --- ןוא קעה ,רעבערג יד ,ייז ןעמענ

 - .בורג יד ןיוש קיטרַאפ זיא טָא ןוא ייווצ ןוא סנייא

 פונק שבעיינ ןטימ קיטרַאפ ןיוש זיא רעטירד רעד ךיוא

 ,ּפולס רעטניה ןוא רימ רעטניה ךיז טלעטש ןוא וצ רע טייג

  ,יצ ַא טוט ןוא ּפונק םבעד זדלַאה ןיימ ףיוא רעדיילש ַא טוט

 ,יינק עטכער ןייז ּפולס םוצ קידנרַאּפשרעטנוא
 קעװַא לייוורעד ךיז ןצעז ייז --- ערעדנַא יד ןוא

 .קעהד יד טימ ןקַאה ןופ דימ ןענייז ייז לייוו ,ןעורוצּפָא
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 ,ןבירטרַאפ ,טגָאירעד לּפַאצרַאװש סָאד טָאה לסייו|}
 ; ןבילקרַאפ ךיז ןעמערב ןביז רעטניה ץעגרע טנָננה לּפַאצרױַאװש
 ןגיוא עטלַארּפעגפיױא ןופ סיירג רעצנַאג רעד ףיוא
 ;ןגיוצעצ -- טײרּפשעצ ךיז ,למיה רעד יו ,לסייוו סָאד טָאה
 ,ןרעטש טימ טצנַארקעגמורַא סױרַא טמוק הנבל ַא
 ןרעוו ייז זיב לסייוו ןיא םורַא ייז ןעמיווש
 ,ןעקנירט ךיז ןָא ןבייה ןוא ףָאטש-רעווי"לג טימ טּפַאזעגנָא
 ,ןעקניז ןוא ּפָארַא ךיז ןזָאל ןוא ךיז ןעדיוה

 ןגיוא עניימ ןופ טיירב ןוא סיירג רעצנַאג רעד ףיוא
 ,ןגיוצרַאפ עכעלטיור ענױזַא ךעלרעדָא ןרעוו

 אי

 קעהד ןופ גנַאזעג --- יינש ןטרַאה ןופ גנַאזעג סָאו
 ,קעד ןזיב ןוא גנונעפע רעד ןופ ןדנַאר יד ןופ
 ,ּפונק ןזיב ןוא גנונעפע רעד ןופ ןדנַאר יד ןופ
 ,בורג םוצ ךיז ןקור סטכעלײװרעטניהַא יירד סעציילּפ
 ,ּפָאק ןטימ ןדנַאר יד וצ רעטנורַא ךיז ןגייב
 ; ּפָארַא ,ףױרַא : ןזײאכָארג םוצ קירוצ --- טנעה
 דמַאז ןכייו םעד סנזייאבָארג עקידנליּפש
 ;דנַאר זיב דנַאר ןופ סיוא ןכיילג ןוא ןייא ןּפַאלק
 קעה ןוא סעטעּפָאל טימ ענעדפצלעג יירד סעציילפ
 ,.קעװַא ךיז ןעדיוהד ןוא ןרעטייוורעד ךיז ןעמענ

 בי

 ,ןטפעהַאב וצ ךיז רימ טימ ,דרע רעד ןופ ךעלדמעז

 :ןטפערק עקידנעקנעב טימ רימ וצ ךיז ןקירד
 -- ןליוו ןטרַאּפשעגניײא ןַא טימ ןטיירטש ךעלדמעז
 ;ןליטש טינ רעמ ורמוא רעייז ןיוש ןייז ןענָאק --- עטקעוועגפיוא
 ,ןקעדרױַאפ וצ רימ בייל סָאד טשרע ןייז ליוו לדמעז סעדעי

 ;ןקעוואוצפיוא ןבעל עטייווצ עיינ סָאד בייל ןיימ ןיא
 ,ןגייל וצ ךיז םינּפ ןיימ ףיותצ לזמ ןבָאה סָאװ יד
 :ןגױא יד ןוא ןּפיל יד רימ ןשוק ןוֿפ טָאז טינ רתמוג ןרעוו
 ,ןכיירג טינ ךימ ןענָאק ייז ןוא רעכעה ןביילב סָאװ יד
 --- -- -- .ןבייה יד ןיא לרוג רעייז ןעניײװַאב ,ןרעיורט
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 טעקסַא רעד

 ינק עקידנעינק טי{)
 טעב ןקיזָארג ןפיוא
 יז רעד --- טכַאנ רעד וצ
 ,טעקסַא רעד וצ טלַאפ

 יז יד --- טכַאנ יד
 -- דמעה םענהדנבל ןיא

  ינק עשיטעקסַא ןיא
 ,טנעה יד טרעמַאלקרַאפ

 ןייּפ ןופ גונעת ןיא
 / טנעה ענעכָארברַאפ

  ןייא ןעקניז ,ןייא ןעקניז
 .דנעלב םענהנבל ןיא

 ,ןייוועג ןופ זַאטסקע
 -- ,טעבעג ןופ זַאטסקע
 ןייצ יד טימ דנעלב םעניא
 ,טעקסַא רעד ןייא ךיז טסייב

 ּפעצ עקיגנַאלש יד טימ
 ,סיוא ךיז רעמייב ןסייר |

 ּפעק ענעפילשעו טימ
 ,סױרַא רענייטש ןצנַאט

 ,ןייטש ןוא םיוב ןוא
 ,יירשעג-םירוסי ןיא
 ןייצ עשיטעקסַא יד
 .יירדעג ןיא סיוא ןקַאה

 ּפָאק ןייז ןט"לַאּפשעצ ןוא
 ייווװַצ ףיוא ןקַאנ ןייז ןוא
 ּפָא ךיז ןגָארט ייז ןוא

 .יירדעג ןיא ,יירדעג ןיא

 ינק עקידנעינק טימ
 טעב ןקידלעפ :פיוא
 יז יד -- טכַאנ יד
 .טעקסַא ןטיוט םעד טיה
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 יז יד טכַאנ יד
 בייו ַא יו טגָאלקַאב

 ירפ ןקיטכיל זיכ |
 .בייל עשיטעקסַא סָאד

 בוט-םוי טינ ןוא דַארַאּפ טינ

 --- ןגזר רעביא ,ןסַאג רעביא
 | ,תונחמ ,תונחמ

 ,גָאטרַאפ ןטילבעצ ןטלַאק שבעניא
1 55 

: ' 5 , 3411 0 
 יע 1 1

 2ן!646414 . { 4

 ?ןייז טעוו בוט-םוי ַא רַאפ סָאװ
 ? ןדַארַאּפ ןעמעוו רַאפ

 ,ףורסיוא ןייק ,יירשעגסיוא ןייק טינ טרעה ןעמ
 ןעמָאנ ןייק --- ןּפיל ףיוא

 ; טלַאטשעג ןייק ---- ןגיוא ןיא
 ,גנוטרַאװרעד עדנילב --- רעצרעה ןיא
 בוט-םוי טינ ןוא דַארַאּפ טינ

 ,גָאטרַאפ ןטילבעצ ןטלַאק ןיא

 גנוטרפשוורעד רעדנילב ןיא

 :לוק ַא ןעמ טרעהרעד

 ,"ךייא רַאפ ןבעל ןיימ ןענעפע ליוו'כ ,ןשטנעמ ,

 ? רעוו --- ןרעטשינ ןגיוא

 .ּפעק ףיוא פעק
 ,גנורעדנואוורַאפ ןוא ריניינ
 -- רע זיא ואוו , ---
 "!ןדנוא רַאפ ןבעל ןייז ןענעפע ליוו סָאװ ,רעד ,

 : רעדיוו --- גנוטרַאװרעד רעדנילב ןיא
 ,ןשטנעמ , ---

 ןטיוט ריפ ןופ גנַאזעג סָאד ךייא רַאפ ןענעפע ליוו'כ
 ,ןדייז ןיימ ןופ ,ןטַאט ןיימ ןופ טנשריעג בָאה ךיא ספאוו
 :ןדייזרעטלע-רעטלע ןיימ ןופ ,ןדייז-רעטלע ןיימ ןופ

 ,הפרש ןופ גנַאזעג סָאד ןוא הליקס ןופ גנַאזעג סָאד
 ,גרה ןופ גנַאזעג סָאד ןוא קנח ןופ גנַאזעג סָאד
 ,טיוט ןטפניפ םעד ןופ גנַאזעג סָאד טצעלוצ ןוא



 -- .רימ ןופ ןענשרי טעוװ ןוז ןיימ סָאװ

 --- :ךייא רַאפ ןבעל ןיימ ןענעפע ליוו'כ ,ןשטגעמ
 ,טגָאז ,ןשטנעמ

 ןפורנתא ךיא לָאז ןעמָאנ ַא רַאפ סָאװ טימ
 " -- -- -- ? טוט ןטפניפ םעד

 .קערש --- גנורעדנואוורַאפ טָאטשנָא

 ,המוהמ ןוא יירשעג

 .ףלָאװ ַא ןריּפשרעד סָאװ ןסּפעש ןופ המוהמ

 בוט-םוי טינ ןוא דַארַאּפ טינ
 ,גָאטרַאפ ןטילבעצ ,ןטלַאק ןיא

 השעמ ַא

 ,ההשעמ ַא ע"לעגניי ןיימ טלייצרעד בָאה ךיא
 .ןפָאלשעגנייא עלעגניי סָאד זיא
 ,טלייצרעד ןעמ סו תושעמ יד טינ סע סייוו רעוו
 ?ןפ:אלשנייא לָאז עלעגניי זַא

 לָאמַא
 ןעוועג זיא

 ,עלעסּפעש ַא
 טעשזדנָאלברַאפ עלעסּפעש סָאד טָאה
 ,ןטכידעג ןיא דלַאװ ןיא

 .(עלעסּפעש םערָא ,םערָא)

 ,ףלָאװ ַא ןעמוקעג זיא
 --- .רעקוצרַאפ ַא ףלָאװ ַא

 ןעשזדנָאלברַאפ ךָאד זומ עלעסּפעש ןייללק ַא |
 .ןקוצרַאפ ךתאד זומ רעקוצרַאפ ףלָאװ

 ,(ףלָאװ רעמערָא ,רעמערמנ)

 ,םירעווילג ,ןרעטש ,טכַאנ

 ןָאט וצ רעביא טביילב סָאװ
 ,ןטַאט םעד --- רימ
 ?ףעלעגניי ןוא םירעווילג ןוא ןרעטש ןשיווצ

 ,(ףלָאװ רעמערָא ,רעמערָא)
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 --- ,ןוז
 טינ טסעז ןוא ןױש טספָאלש וד סָאװ טוג
 ,טבירעוילג ןוא ןועטש ןשיװצ םינּפ ןיימ
 / .שלעסּפעש םערֶא ,םערָא)

 .ןרָאװעג טעשזדנַאלברַאפ טסיב וד ףיט יוװ
 ,ןירַא דלַאװ ןיא ףיט יו

 ,(עלעגניי םערָא ,םערָא)

 ,ףלנבנוו

 קעװַא ייג
 .ןוז ןיימ ןופ טעב םענופ

 ,ףלָאװ |
 טינ קוק
 ,ןוז ןיימ ןופ זד"לַאהד ןפיוא
 ,רעמערָא)

 רעמערָא
 ,(ףלָאװ

 -- וצ םוק

 יוצ ךיז גייב ,וצ םוק
 ,םערָא ןייד טימ ןָא ךימ ריר
 יוד ריד גָאז ךיא --- וד
 .םערָאװ --- ךיא ,טָאג -- וד

 ,טיגקעג לַאפ -- וד
 רעדייא --- טייקיטכרָאפ טימ ינק
 בייל ןיימ ףיוא ןא וט ךיא
 ,רעדיילק עקילייה עניימ

 ביוש רעד ךרוד .וצ ךיז לייא
 ןגָאא קידרעייפ ךיא עז
 ביוטש ןקילַארטש ןיא
 ,ןגָאװ רעטלגילפעג ןיימ

 ,טרָאװ ןייד טימ וצ ךיז לייא

 --- ,ןגָאז רימ וצ טסליוו וד סָאװ

 ףיורַא ךיא גייטש טָא לייוו
 ,ןגָאװ ןיימ ןופ ּפערט יד ףיוא



 ,וצ ךיז גייב ,וצ םוק
 -- םערָא ןייד טימ ןָא ךימ ריר
 טָאג ךָאנ טסיב ןמז לכ

 ,םערָאװ ךָאנ ןיב ךיא ןוא

 סָאכע

 .קיציּפשיײװצ ּפתגרַא טקוק הנבל '}
 ןענייז ייז יו רעכעה ךיז ןבייה גרעב יד
 .טפָאלש רעקידנעייטש ַא דלַאװ רעד

 .ךיוא ןפָאלש ןוז ןיימ ןוא בייוו ןיימ

 ,ןײלַא ךיז ףיוא קוק ַא ביג ךיא זַא
 .ןטרעטייורעד ַא -- ןטייו א ךיז ךיא עזרעד

 + { רעו !סיפ עניימ טריפעג גרַאב םוצ טתאה רעוו

 "רע ,רע זיא טָאי :ךיא רעה לוק ַא

 "?ןעמעו ?ריא טפרַאד ןעמעוו ,, ---

 ,"ךיד .ןעמ ףרַאד ךיד , --

 ,טוג :ךיא גָאז
 ,טמענ --- ןעמענ ךימ ףרַאד סע רעוו

 ןעמענ ךימ לָאז ןעמ טלעוו רעד ףיוא ןעמוקעג ןיב ךיא

 .,ךימ ןעמ טמענ
 ,ךיוה .ךיוה .ךימ ןעמ טּפעלש
 ,ףױרַא טָאפַאשע ןַא וצ יװ ױזַא
 ,ךימ ןעמ טּפעלש ,ךימ ןעמ טבייהד גרַאב ןטימ ןעמַאזוצ

 | ךיז ןענעגעז ןּפיל עניימ
 ,גנַאזעג טימ
 טנעה ענעבייהעגפיוא עניימ
 ,ןעמעלַא ןשטנעב
 ,גנַאז ַא יו ,רעטנורַא טלַאפ טנַאה עטכער ןיימ זיב
 ,גייווצ רענעטלָאּפשעגּפָא ןַא יו עקניל יד ןוא

 | | ךָאנרעד
 ,דיל ןגייא ןיימ ןופ סָאכע יד ךיז רעביא ךיא רעהרעד
 -- .ןעלמיה עלַא רעביא ענעגנולקעצ ,ענעגנַאהעצ רעקעלג יו
 - ,קיציּפשיײװצ ּפָארַא טקוק הנבל יד
 .טפָאלש רעקידנעייטש ַא דלַאװ רעד
 ,ךיוא ןפפגלש ןוז ןיימ ןוא בייוו ןיימ
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 ןיב ךיא יװ ױזַא טָא

 ,ךױה סופ ףניפ רעביא יװ רעמ טינ ןצנַאגניא ןיב ךיא יװ ױזַא טָא
 ;סקַאװ ַא לָאמַאטימ ךיא ביג ,יצ ַא ךיז לָאמַאטימ ךיא ביג
 ,טכיירגרעד למיה ןזיב ּפָאק ןיימ טָאה טנא ןוא --- עגד ַא
 ,סקַא ןַא ךיז טיירד סע יװ ,ןיילַא ךיז םורַא ךיז ןעיירד םענ ץיא
 לימ-טניוו ַא ןופ ןעלגילפ טימ יװ ,טנעה עניימ טימ ןכָאפ ןוא
 ,טלעוו רעד ןופ ןטייז ריפ עלַא רעביא
 ,שינעשימעצ ַא טרעוו רעדנעל יד רעביא
 ,ןטנורגּפָא ןופ גנוגייטשפיוא ןַא ןעמי יד רעביא
 ןדמַאז ןופ יירדעגפיוא ןַא תוירבדמ יד רעביא
 ,ךרימ וצ -- ןדמַאז ןוא ןטנורגּפָא ןוא !רולוק
 .יירדעג ןיימ רעמ ךָאנ ןרעלענשרַאפ וצ
 ןגיוא עניימ שינרעטצניפ טימ ןוא טכיל טימ רעמ ךָאנ ןדניצנָא וצ
 ,ןגייב ,ןכערב ינק עניימ ךיז ןעמענ לָאמַאטימ
 .קעװַא לַאפ ךיא -- טָא ןוא ,גייב רעטצעל ַא ,ךָארב רעטצעל ַא
 זיא בייהנָא ריא סָאװ ,עטכ:בזלּפ ַא יו ןגיל ביילב ןופצ סיוא ךיז יצ ךיא
 ,קע ןטייווצ םעד ןיא זָאלסיוא ריא ןוא טלעוו קע ןייא ןיא
  דרע רעד ןופ ךַאלפרעביוא רעד ףיוא ךיא גיל בייהנָא ןופ
 ,ףיױרַא עציילּפ רעד טימ ןוא ּפתארַא םינּפ ןטימ
 ףוג ןבלַאה ַא טימ ןײרַא זייווכעלסיב ךיא קניז םעדכָאנ ןוא
 .ףוג ןצנַאג ןטימ -- ךתאנרעד ןוא ,טכיש ןטשרעביוא םעד ןיא
 ,ןייוועג ןייק טינ ןוא ץרַאה ןיימ ןיא רעיורט ןייק טינ
 ,טרַאה ןוא טלַאק זלעפ יוװ רָאנ ,ךיא ןיב טיוט טינ לייוו

 ,ןביוטשרעדנַאנופ ךיז ןזָאל וצ טינ רעטרַאה ןוא רעטלַאק ךָאנ ןוא

 ןליוו רעיינ ַא רימ ןיא ףיוא טייטש סע זיב ,ךיפצ גיל יױזַא ןוא
 ,ןבייהוצפיוא ךיז קירוצ ,ןעמוקפיוא וצ טייקנעקנוזרַאפ ןופ

 ת ו כ ל מי

 --- ןָארט-תוכלמ ןיימ --- טעב ןטצעל ןפיוא
 ,טנעלעגננָא ךיא גיל

 ןגיוא עקידנעלכיימש טימ קוק ןוא טנעלעגנָא ךיא גיל
 ,טנעה עניימ ןופ ךַאלפ רעטכיי"לבעגסיוא רעד ףיוא

 ,טנעגד עניימ ןופ ךַאלּפ יד ליוו ןענייוו
 ןגיוא עניימ רעבָא
 ,טדנעװעגּפָא לכיימש רעייז טימ ןייוועג סָאד ןבָאהד
 ,ןגױזעגניײרַא ךיז ןיא ןייוועג סָאד
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 טנעה עניימ ןופ ךַאלּפ רעטכיילבעגסיוא רעד ףיוא
 ,ןפָאלעגפיונוצ לתצמַאטימ טייקטיור ַא טרעוו
 ,טיור ןיא ףיוא-ןעילב סנכייצ-רעדנואוו
 .ןפוס עלַא ןופ ףוס ןופ טיור םעניא

 --- ןָארט-תוכלמ ןיימ --- טעב ןטצעל ןפיוא
 ןפָא ןגיוא טימ קוק ןוא טנעלעגנָא ךיא ץיז
 ,ןָאפ יד טיור ןיא רימ רעביא טרעטַאלפ סע יוװ
 .ןפוס עלַא ןופ ףוס ןופ ןָאפ יד

 טלַאק זיא ףלח םעד

 ,טלַאק זיא ף"לח םעו
 ,קיטעמוא זיא ףלח םעד
 . / תומיגּפ עקילָאצמוא
 טברַאקעגנייא ךיז ןייצ יו ןבהצזה
 .יולב םענעריורפרעד ןייז ןיא
 ןיוש טגיל רע זַא ,גנַאל יו
 ,רענעגנַאפעג ַא דייש ןיא
 ,שםיא ןָא טינ ךיז טנָאמרעד רענייק ןוא
 ,םיא ףיוא טינ ךיז טמערַאברעד רענייק ןוא
 -- --= --- .טינ םיא טמערַאװרעד רענייק ןוא
 ,ןשטנעמ עטוג
 ,םעטָא ןעמערַאװ רעייא טימ םיא טױטַאב

 ,ןעיורפ ענייש
 ,רעגניפ עניד ערעייא טימ ןָא םיא טריר
 ,לגענ ענעפילשעג ערעייא טימ סיוא םיא טריכורּפ
 | זדלַאה ַא םיא טיג ןוא

 ןעמערַאו ַא
 -- -- --- ג ןקיטולבלופ ַא
 ,טלַאק זיא ףלח םעד
 ,קיטעמוא זיא ף"לחד םעד

 ןטיוט ןביז ךרוד

 ןטיוט ןביז ךרוד טברַאטש ןעמ זא
 ,רעגנירג ךָאנ ןעמוקפיוא סתאד זיא
 ןטױר םעד טכיל-חרזמ םוצ ,ןגייטשפיוא
 ,רעגניפ עקידרענייב יד ןקערטשסיוא
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 ןּפערט-לדניוװש ןופ ךייהד רעד ןופ
 ,רעדינ רעטסקירעדינ וצ ןרעדינ
 ,ןּפעלשנעמַאזװצ דרע טימ דרע רעקיטש
 .רעדילג עלַא טימ דרע וצ ןלָאפוצ

 ,רענייצ יד ןיא ךיז טצירק רע -- דמַאז רעד יו
 | ; ןקַאב יד ךיז ןזיּפש סע יװ
 רענייב עקיטכיזכרוד יד טיוה רעד ךרוד
 ,ןקַאנק ןוא וצ ןצנַאט ןוא ךיז ןעיצ ייז יו

 ; ןבױַאק עקידנגָאלש ַארַאס ןרעטש ןפיוא
  :ןעמערב עקידלדָאנ ַארַאס ןגיוא יד ףיוא
 ןברַאש רעד ןוא ;קיקיוּפ יו --- ןטסַאקטסורב רעד ןוא
 .ןעמערק יו קידנעקנופ ױזַא

 ,ןברַאש זיב סופ ןופ םָארטש ַא טיג רעייפ ַא טָא
 ; ןעמַאלפ ןיא טּפַאכרַאפ ךיוא ןרעוװ רענייטש ןוא דמַאז
 --- ןברַאטש ייז זַא רתאג טניימ ןעמ ןעוו ,ןכליה רעדילג
 .ןעמַאזוצ דמַאז ןוא ןייטש ,רעדילג ןופ ך"ליהד

 ,ןטיוט עלַא ךָאנ דרע רעד וצ רעטרַאה וצ-לתצפ
 ,רעדינ רעטסקירעדינ רעד ןיא רעפיט ךיז בָארג
 ,ןטיירג םעד דמַאז םעד ןייצ יד טימ רעקַאמשעג קַאנק
 ,רעדילג ענייד ןופ קָאלג םעניא רעקרַאטש ךָאנ ךליה

 ד ר ע

 סיפ עקיזיו
 טירט עטעקַאנ ןיא
 םיִב ַא ףיוא סיב ַא ןסיבעצ
 .טיקסָאמ ןוא גילפ ןופ

 --  ינק ענעגנואוושעצ
 ,ּפָארַא ךיז ךָארב ַא ןביג ייז
 יִצ ַא ךיוא ךיז טימ ןביג ןוא
 פאק שבעד וצ-דרע וצ
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 + -- ףוג רענעקנוזעג
 ןייוועג טלגָאװרַאפ ןייז טָאטשנָא
 ףור ןטרעמוזעג םעד טמענרַאפ
 :ןייטש ןופ ןוא דרע ןופ

 גיל ןוא ,ןגיל ביילב , --
 ,טײזרַאפ ןעמָאז ַא יו ױזַא
 גיוו ןייד ןוא ,יינ ןופ ךיז ריובעג
 ,טייב יד ריד ןייז לָאז

 סקַאװ ןוא ךיז ייזרַאפ
 ,טיווצ טימ ןוע+ זָארג טימ ןוא ןייטש טימ
 סקַא יד דפארדיינש ןופ ןענַאװ זיב
 .טינש :ןגָאזנָא טעוו

 | גנַאז רעד וצ ליואוו זַא
 ,דָאר רעטנוא טלַאפ סָאװ עטשרע יד
 גנַאזעג ןטקעלּפטנַא ןיא טקעלּפטנַא
 | ,"דוס סרעסעמדיינש םעד

 ,טירט עקיזיר טימ

 ,דָאנעג שבעיינ ןופ םוקנָא ןיא

 טיקסָאמ ןוא גי"לפ קידרעפָאה טצנַאט

 ,דָאהַארַאק טכַאנ ןיא
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 עטַאט ןיימ

 --- עטָאט ןיימ

 --- טלעװ רענעי ןופ
 ,ךימ טנגעגַאב רע זַא
 : ךימ רע טגערפ
 ,רעניימ ןוז
 -- --- ? עוד וטסוט סָאװ

 ,טינ ךיא גָאז
 טינ רעפטנע
 ,םיא טשינרָאג

 רָאנ ןָא םיא ּפַאכ ךיא
 ,טנַאהד ןייז רַאפ
 ,רעקידרענייב ןייז רַאפ
 ךרוד ריפ ןוא
 לָאמ ןביז
 ענייז רעגניפ יד טימ
 -- עקידרבק יד טימ
 ,ןעמערב עניימ רעביא
 ,ןפיל עניימ רעביא
 .ןקַאב עניימ רעביא
 לנאמ ןכָאנ ,םעדכָאנ ןוא
 / ,ןטעביז ןכָאנ
 םירבא עניימ עלַא ןרוד זַא
 ךרודַא טגנירד
 ,טייקיבייא ןייז ןופ חיר רעד

 : ךיא גָאז

 -- .עטַאט ,קנַאדַא

 .םיא ָאטינ -- .עגר ַא

 ךיז ןרעדנואוו ,ייברַאפ ,ןשסנעמ

 ןקַאב עניימ ףיוא ןעילב טמענ סָאװ ,טייקשירפ רעיינ רעד ףיוא

 ,ןעמערב עניימ ףיוא ןעור טמענ ספנצוװ ,טייקרעטיול רעיינ רעד ףיוא

 ןּפיײל עניימ ןופ ןעגניזּפָארַא טמענ סָאװ ,טייקליטש רעיינ רעד ףיוא
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 ,יינש ןיא ןטָאשרַאפ טגיל עטַאט ןיימ
 .יינש ןיא ךיז טליּפש עלעגניי ןיימ ןוא

 יג ךיא ןעוו ןײלַא טכַאנ רערעטצניפ רעד ןיא
 ,ּפירקס םעד ךוש ןיימ ןופ רעה ןוא
 ,דיירפ ןוא גנַאזעג ןיא ּפירקס רעד ךיז טסיגעצ
 פיל ןיימ ןוא טיוה ןיימ זיא ןיד סָאװ
 .ייווצ ףיוא רָאנ סיפ ףיוא ןַאּפש ךיא סָאװ

 ,יינש ןיא ןטָאשרַאפ טגיל עטַאט ןיימ
 ,ייַנש ןיא ךיז טליּפש עלעגניי ןיימ ןוא

 ,םורַא ןוא םורַא דלַאװו רעטכידעג
 :סױרַא טינ טכייל רעייפ ןייק ןוא
 םוטש ןוא ןכָארבעצ זַא ,ןעמענ ןעק ליפיוו
 ,סיוא --- דיירפ יד ןוא ,ּפירקס רעד ןרעוו לָאז

 ; םורק ןּפיל יד ןוא סיפ יד ןוא
 גנורּפש ַא דלַאװ ןופ --- ןעמענ ןעק "ליפיוו
 ,ריפ עלַא ףיוא ןבעג רעצעמע לָאז
 ,גנוצ רעגנַאל ןוא ןייצ ,לגענ טימ
 : רימ וצ ןצרַאה ןיא ןעיָאװנײרַא ןעמענ ןוא
 ?רימ ףיוא ךעלנע טינ רעמ וטסיב סָאװרַאפ

 ינש ןיא ןטָאשרַאפ טגיל עטאצט ןיימ
 .יינש ןיא ךיז טליּפש עלעגניי ןיימ ןוא

 ,רוא---רוא---רוא ,רעניימ עטַאט ,ָא
 ;ןייצ יד טימ ץירק טינ ,גנירּפש טינ

 רוּפש םבעד טנלע ןטסיװ ןייד ןופ
 ןילַא קעמשרעד ךיא ,ףערט ךיא
 .ןייגוצ ריד וצ םוק ךיא ןוא
 ינק ןוא ערָאנ ןייד וצ ּפָארַא ךיז זתמְזל ךיא
 ,לעווש רעקילייה ַא רַאפ יוו ױזַא

 ירפ רעקיטכיל זיב ּפָאק ןיימ ןָא רַאּפש ךיא ןוא

 + -- .לעפ רעטרעביושעצ ןייד ןָא
 טסקעל וד ןוא רימ וצ ןגָאז סעּפע טסליוװ וד
 | ,זדלַאה ןיימ ןוא רימ ןגיוא עניימ
 -- טסגערפ ןוא וטסדער סעּפע :ייטשרַאפ ךיא
 .ץלַא טינ ףײרגַאב ןיילַא ךיפתצ ,עטַאט ,רעבָא
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 ךוז ךיא ןוא ,ּפָאק ןייד םורַא םענ ךיא
 ,טכיזעג ןיימ ,ריד ןיא טייקכעלנע ןיימ
 ,ךורעג סבייל ןייד ןופ רעטשלחרַאפ ַא לַאפ ךיא ןוא
 ,טבירקעצ ןעיינש עלַא רעביא סָאװ

 .ָאטינ רענייק טשרע ,ףיוא ךיז ּפַאכ ךיא
 ,העש טכַאנטימ ןוא יינש ןוא הנבל
 ,יירשעג-טניוו ןוא דלעפ ןוא הנבל

 ,ייבש ןיא ןטָאשרַאפ טגיל עטַאט ןיימ

 .יינש ןיא ךיז טליּפש עלעגניי ןיימ ןוא

 בוטש ןיא ךיז וצ קירוצ םוק ךיא
 --- .טעב ןיא ןיירַא ךיז ףרַאװ ןוא
 ,בורג ענעעזעג יד גיוא ןופ ביירטרַאפ ךיא
 :טעבעג ןיא ןיײלַא ךיז ייב ךיז טעב ןוא

 ,טעּפש זיא'ס ,ןגיוא יד ןיוש ךַאמרַאפ ,ָא |
 ,ךייוו ןוא םערַאװ זיא ןּפָאקוצ ןשיק סָאד

 ,ןייר ןוא ןקורט ןענייז טנעוו ןוא
 ,ךיוה ןוא קיטכיל זיא ןביוא עילעטס ןוא

 -= -- -- ,ןייֵלַא םענייא רַאפ תרובחר ַא
 ,גיוא ןיימ ןכַאמרַאפ ןָא בייה ךיא רהאנ יוװ ןוא
 : ןייוועג ַא טייז ןיימ ייב רעהד ךיא טשרע
 ,ןײלַא קעמשרעד ךיא טנ"לע ןייד ,עטַאט .ָא
 ,ןייגוצ ריד וצ םבוק ךיא ןוא
 גײלרַאפ ןוא ּפָאק ןייד רעבירַא ךיז גייב ךיא
 ;טנעה עשילגניי עניימ טימ טכיזעג ןייד
 טלַאטשעג ןיימ ריד ןיא ךוז ןוא רעטשינ ךיא

 ,טנעקרעד טינ ץלַא ךָאנ ךיד בָאה ךיא ןוא
 ,טלַא ןוא ןיוש יורג טסרעוו ,רעניימ עטַאט .ָא
 ,טרַאה ןוא קיכעטש זיא םעטָא ןייד
 ,קַאה עפרַאש ַא יו ןיק ןייד ןוא

 -- קַאב ןיימ רעטנוא לעטש ךיא ,טיירג טלַאה ךיא
 ".טרָאװ ךיא ,וטסיב רעוו :רימ גָאז רעבָא

 .ָאטינ רענייק טשרע -- ּפַאכ ַא ךיז וט ךיא

 .העש טכַאנטימ ןוא יינש ןוא הנבל

 .יירשעג-טניוו ןוא דלעפ ןוא הנבל

 .ייגש ןיא ןטָאשרַאפ טגיל עטַאט ןיימ

 .יינש ןיא ךיז טליּפש עלעגניי ןיימ ןוא
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 ,עסייוו רענייב עטלַארוא ןופ גנַאזעג -- רימ ןיא עקימַאטש סָא |

 ,טייקסייוו רעקידרענייב רעד ןיא טפושיכעגניירַא ןיב'כ

 ,קיבײא--- רעטלע רעבָא ,ךיא ןיב ןטסנעלק םענופ רענעלק

 .ןבעל ןקידתודוס ןופ רַאה ןטימ שימייה

 ? ןבייהעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,רעניימ בייהנָא רעד ,רע זיא ואוו

 ? ןקידנע לע ךיא סָאװ ,רעניימ ףוס רעד ןייז טעוװ ואוו

 ,קרַאּפ רעטסעה רעביא םורַא רָאג ןעשזדנָאלב ןגיוא עניימ

 ,טייקיטכילסיורג ןיא ןעגנַאגעגפיוא טרעוו רימ ןיא ץרַאה סָאד ןוא

 ? ןשיקרָאי-ינ קרַאּפ רעטסעה ןיא רעהַא ךיא םוק יוװ
 ,לָאמַאכָאנ ןעמוק ,"לעוו ,לָאמַאכָאנ ןעמוק לעװ ךיא
 ,עמערָא יד ןופ ןגיוא עקידנלַארטש יד ןיא ןקוק וצ
 .עסייוו רענייב עטלַארוא ןופ גנַאזעג סתאד ןרעה וצ ןוא

 לימ רעטלַא ןַא ןבענ -- רבק סנטָאט ןיימ
 ,ןשיסור ַא ןיא לטעטש ןיילק ַא ןיא
 -- .לימ רעבלעז רעד ןבענ --- רבק סעמַאמ ןיימ

 ,לימ עטלַא

 | -- ,לימ עטלַא
 .ןשיקרהאי-וינ קרַאּפ רעטסעה ןופ טכיל ןיא ףיוא-ןייש

 ,עקידנוחטיב ,עטעװערָאהרַאפ טנעה טימ לופ זיא קרַאּפ רעטסעה

 ערעייז סעינָאלד יד ףיוא ןגָארט עטעווערפצהרַאפ טנעה ןוא

 .ןטצעל לרוג ןוא ,קסּפ ןוא ןיד ןוא ,גָאװ ןוא סָאמ

 -- 1 ןשיקרָאיװינ קרַאּפ רעטסעה ןיא רעהַא ךיא םוק יװ

 --- לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ ןעמוק לעוװ ךיא
 יעמערָא יד ןופ ןגיוא עקידרעייפ יד ןיא ןקוק וצ

 .עסייוו רענייב עטלַארוא ןופ גנַאזעג סףצד ןרעה וצ ןוא

 וצ

 ,ריד ןגעוו ןדייר ,ךיא רעה ,ןשטנעמ עגולק ...

 ,רעניימ רעדורב --- טוט

 --- ריד ףיוא ייז ןגָאז --- רע טייג טָא
 ,רעקידרענייב רעד ,רערעטצניפ רעד
 טעלעקס רעטעקַאנ רעד

 ןברַאש ןקידרעכע'ל ןטימ
 .טנעה עקידגקַאנק יד ןיא עסָאק רעד טימ ןוא
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 .רעניימ רעדורב -- טוט

 ,ןלייצרעד ייז ךיא לָאז

 ,טכַארטרעטומ ןייא ןופ ןעמוקעג טלעװ רעד ףיוא עדייב ןענייז רימ זַא
 --- { גנילייוצ ַא -- טכַארטרעטומ ןייא ןופ

 ,ךעלטייה ןוא טיוה ךרוד ,לצמ ןייא טימ עדייב
 ,טלעו רענעי ןופ טולב ןוא שיילפ םערַאװ ךרוד

 ; לוק ןקידגניליווצ רעזדנוא ןסירעגסױרַא
 גיוו ןייא ןיא ןגעלעג רימ ןענייז עדייב זַא
 ,ןגיוא עיורג ןוא ּפעק עדנָאלב יד טימ
 ןוז רעד ןופ ןקעלפ יד וצ ט"לכיימשעג ןוא
 ,דנַאל-ןופצ ןיא טרָאד ,לטעטש ןיא טרָאד
 רעליימ יד ןענעפע ןגעלפ רימ זַא ןוא
 -- לוק םעיינ ןקידפושיכ רעזדנוא ןרעה ןזָאל ןוא
 -- ?טסקנעדעג -- זדנוא רעביא ןייגפיופצ גנולצו"לּפ טגעלפ
 ,טייקסייו רעקידנדנעלב ןופ רוגיפ עקיזיר ַא
 ,טײקטַאלג ןוא טיײקמערַאװ רעקידנעמָארטש ןופ
 ןטייקלופ עקידנלַאװק ,עקידכעלייק ייווצ ןוא
 ,ןעלּפ:נ עקידלגילפ עטיור ךרוד ,ךיז ןגעלפ

 -- ,ליומ רעזדנוא ןיא ןעמָארטשנײרַא

 ,עמַאמ סנדייב רעזדנוא

 ,רעניימ רעדורב -- טיוט

 .עמַאמ סנדייב רעזדנוא

 ןעמַאלפ'רעיפ :ןפערט טגעלפ לָאמַא ןוא
 ,גיו רעד םורַא ,םורַא ךיז ןעיירד

 ,קעװַא ךיז ןעלקייק ןוא ךיז ןעלקייק רעדער-רעייפ
 ;זדנוא ףיוא ןגיילסיוא ךיז טגעלפ טייקיולנ ַא ןוא
 ,ךיז טסיירעצ לתנמַאטימ טייקיולב יד ןוא
 ,סיר ןדעי ןופ יירשעג סָאד ןרעה רימ ןוא

 - ' == ןוא
 -- ףיוא ןעגנירּפש ןעמַאלפ רעדיוו
 .עקיזיּפש ,עגנַאל ,עניד עניוזַא רָאנ
 ןירג ןוא ךיוה ,ןעמַאלפ יד ךרודַא ןוא

 ןסקַאװסיױא טגעלפ זדנוא ןגעקטנַא ךיי"לג
 .רוגיפ עקיזיר עטייווצ ַא
 רוגיפ עקיזיר עטייווצ יד טקוק ןוא טייטש
 -- ? טסקנעדעג -- קידנגעקטנַא ,טייוו ,ףייטש
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 ,ןלָאפַאב זדגוא טגעלפ שינעקוצ
 ,זדלַאה ןופ שינעגרעוו
 ; ןפיל ןופ שינעמעלק
 ,רוגיפ יד ךיז טגיינרַאפ לָאמַאטימ
 --- םענייז טימ ליומ רעזדנוא וצ וצ ךיז טריר
 ,סיז טרעוו שינעקוצ סָאד ןוא
 -- .סיז טרעװ שינעמעלק סהאד ןוא

 ,עטַאט סנדייב רעזדנוא
 ,רעניימ רעדורב --- טוט

 .עטַאט סנדייב רעזדנוא

 ,ריד ןגעוו ןדייר ,ךיא רעה ,ןשטנעמ עגולק

 ;רענימ רעדורב-גניליווצ --- טיוט
 ,המכח רעייז ךרוד טינ ןעעז ייז ןוא
 ,טסיב וד ןייש יו
 ,דנָאלב יו
 ,ךיוהד יו
 --- ,רימ יו ,רָאי קיסיירד ןוא ףניפ ןצנַאגניא טשרע זיא ריד זַא ןוא
 .רעניימ רעדורב --- טיוט

 רעדלעפ עטלַא

 ,רעדלעפ עקידעּפושמ . .
 ,רעדלעפ עקיברָאה
 / צטרעקַאעג טינ
 ענעטינשעג טינ ןוא
 ,טנעוו עקידלַאװ ןָא ןגָאלשעצ ןרעוו

 ,קידרעייפ זיא ןוז יד ןעוו ,גָאטיײב
 טייקיטכיל ןיא רעד"לעפ יד ןעמוטש

 ,קידרעקיוה ןוא קירָאה
 .ןקורט ןוא טלַא ןוא דימ

 -- ךיא זַא ןטכוד לָאז -- שטנעמ ַא
 ,רעדלעפ יד ןופ טייז רעד ייב טייג
 ,טײקטלַא ןופ חיר טבעד טרעה ןוא טייג

 | דרע ןופ טײקטלַא
 ,דרע ףיוא ספאוו ,ץלַא ןופ טײקטלַא ןוא
 .דרע ןיא סָאװ ץלַא ןופ טײקטלַא ןוא
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 -- טָארט רערעקרַאטש ןייא

 -- ןָאט ץַאלּפ ַא טעװ טיוה עטשרעביוא יד ןוא
 ,ביוטש ןופ טייקדנילב
 ,טנבעל ענעזעוועג ,רעבייל ןופ ,רענייב ןופ ביוטש
 / ,רבק ןופ ביוטש
 ,רבק ןרעטנוא סָאװ ץלַא ןופ ביוטש ןוא
 .רבק ןרעביא ספאוו ץלַא ןופ ביוטש ןוא

 -- ךיא זַא ןטכוד "לָאז -- שטנעמ רעד ךיז טיה
 ,טָארט ןקרַאטשד-וצ ןייק ןבעג וצ טינ
 ףוג ןייז טרעוו דימ ןעוו ןוא
 ,דלודעג ליפוצ ןופ
 --- טײקמַאזכַאװו ןוא טכיזרָאפ ןופ
 ,םיא ןיא טפַאשקנעב ןייז ןייגפיוא וצ ןָא טבייה'ס ןוא
 --- ביל םענעגייא ןייז ןופ ביוטע ןכָאנ גנוטסולג ןייז
 רעדינַא רע טינק
 .רעדלעפ יד ןופ דנַאר םייב

 ןעמַאזוצ ךיז טליונק
 : טעב --- ןוא
 --- .חֹוּכ

 --- .תֹוּכ

 ןטרַאװ וצ .חוכ ךָאנ

 ןוז רעד ןופ ףוג רעד זַא ,גָאט ףוס

 ךיז טסקַאוװעצ
 ,רענעלָאװשעג ,רעטיור ,רעקידכעלייק
 -- .,ןרעמַאלק עקיניּפש ענייז סױרַא טסיש
 ,רעדלעפ ךיז ןקעוורעד טלָאמעד טשרע
 ,סרעקיוה עקירָאה יד ןקערטש

 : ןפור

 ,זדנוא לַאפַאב ---
 ,רעמַאלקרַאפ
 ,רעּפכורּפַאב
 .רעכייב עקירָאה ערעזדנוא ןיא ןײרַא ךיז גייז

 --- ןוז יד --- ןיּפש ענע"לָאװשעג עטיור יד
 ,רעביפ ןקיברַאפ ןיא טרעדינ
 ,ףױרַא ןוא ּפָארַא רעּפרעק ריא טעדיוה



 ,דלָאג םענעריורפעג ןטלַאק טימ טמעטָא

 טשוק ןוא טקינייּפ ןוא ךיז טפעהַאב
 ןּפיײל עטלקנירּפשעג ,ןּפיל עקימיוש טימ
 .רעדלעפ יד ןופ ליומ ןטעשטרָאקעצ ןטלַא םעד

 ,גונעת ןוא ןייּפ
 --- ,גנוטפעהַאב ןופ ןייּפ
 ; ןייּפ ןופ גנַאזעג
 -- גנוטפעהַאב ןופ דיל סָאד קיבײא

 | --- גונעת ןופ דיל
 ,ןייּפ ןופ דיל

 ,רעכייב עקירָאה יד עטלַא יד קיסייווש
 ,גונעת ןופ טייקדימ ןיא ,טייקדימ ןיא ןסתת:לפעצ
 ,ןיּפש ןופ ןגיוא יד קיצנַאלג ןוא רעטצניפ
 -- .ןיּפש ןופ ןגיוא יד ןעלטניּפ קידלבענ
 | ,דימ ,דימ
 - ,טייקדימ ןיא ןסָאגעצ
 - ,טייקדימ ןופ גונעת ןיא

  .רעדלעפ יד ןגיל |

 ,תונחמ ןיא לגייפ
 ,סעווירג ענעפרָאװעצ טימ דרעפ
 רעזדלעה עקיגָאװ ףיוא רעקעלג טימ תומהב

 | ןלַאפַאב
 ןסייר ןוא
 ןעשזירג ןוא
 ,דרע רעד ןופ ףוג ןטרעּפכורּפַאב-קיטכַאנ םעד
 ,תומהב יד ןעווער ,ו"ומ
 ,רעזדלעה עקיברָאט יד ןקערטש
 - ,סרעדיוג יד ןגיוו
 ,רעקעלג טימ סרעדיוג
 רעגניצ ענינילס יד ןפיילש
 - ,ןייצ יד ןשיווצ

 ,סעטיּפָאק ןופ ףרַאש
 ,רעכעלזָאנ ןופ ףמַאד
 -- סעווירג ןוא ןקע ןופ ןטניוו
 דרעפ ןופ רעבייל עטמערופעג
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 ןגנבזי ןוא ןעלכיורטש ןוא ןגָאי
 ,טרעקיוה עקידלעפ יד רעביא

 - ורעכעל ןרעכעל

 ,רעכעל יד ןיא ןײרַא ןעקניז
 -- .ןעיולק עקיּפעלק עטקיטו"לברַאפ טימ סױרַא ןצנַאט
 ,רעבייל עקיצנַאלג ענעלָאטש יד --- לבריוו ןיא
 .גונעת ןופ טעּפמיא ןיא ,טעפמיא ןופ ןסָאשעצ
 | ,רעטצניפ ,רעטצניפ
 ,שינרעטצניפ ןיא ןסָאגעצ
 שינרעטצניפ ןופ גונעת ןיא
 -- .,דרעפ עקימיוש ,עקימיוצמוא ןגָאי

 --- ךיא זַא ןטכוד לָאז -- שטנעמ רעד

 ,ןּפַאכפױרַא ךיז דרעפ עקימיוש יד ףיוא טנעקעג טלגנאוו
 ,רעטייר רעד ןייז

 ,ןעוועטונק טנפגה ןיא שטייב טימ
 ןּפיר יד ןיא לפַאנק טימ
 ,ןקיױּפ ,ןקיוּפ

 ; ןכליזד ,ןכליה
 טקערטשעגסיוא סיוארָאפ ּפָאק ןטימ
 ,סעווירג יד ןופ טניוו םעד ןדיינש
 ,ףייפעג ןוא ,קיוּפעג ןוא ,שטייב

 | --- ןוא
 ,סיירפיוא-ןרעדָא ןופ ץירּפשעג

 ץַאלּפעג -ןפיילש
 --- (רעטייר ןופ ןפיילש)

 ךָארבעגןקַאנ

 --- (רעטייר ןופ ןקַאנ)
 ןקע ןופ סעלטעּפ ןיא טרעקנעהעג ,םעדכָאנ ןוא
 -- .טיור ןקיּפעלק טימ רעדלעפ יד ןדניצ
 ,לגוק רענע"לָאטש ַא -- רעטייר ןופ ןברַאש
 ,פזָמנרַא ןוא ףױרַא
 ,ּפנָורַא ןוא ףיורַא
 -- צניבוד עטגיוועצ ַא יו

 | .ץץעז .ץעז .ץעז
 ,טרעכעלעצ -- טרעכעלעג
 טרעיובעצ --- טרעיובעג
 ,םיוב ,ןייטש
 --- ,ןרָאד ,לצרָאװ



 ןצלָאמשעצ --- ןצלָאמשעג
 ,טיור ןקיּפעלק ןיא

 ,דרעפ ענעבירטעגרעביא יד ןגיל ףױרַא רעכייב יד טימ
 ןענָאלַאב-ימוג יו ,קעזזָאלב יו רעכייב יד
 ,ןלפ:וושעג ןרַאּפשעצ --- ןרַאּפש
 .ןעמזַאּפס ןיא רעזדלעה יד
 ,ןגיוא עטקיטולגעגרעביא ןוא סעדרפאמ ענעטלָאּפשעצ
 | ,גונעת ןופ ןעמזַאּפס ןיא

 -- .ןעמזַאּפס ןופ גונעת ןיא

 -- וואו טסייו רעװ --- ץעגרע ןוא

 ; רעטייר ןופ ןברַאש רעד
 -- ואוו טסייוו רעוװ --- ץעגרע ןוא
 ; רעטייר ןופ ןגיוא יד
 -- אוו טסייוו רעוו --- ץעגרע ןוא
 ,רעטייר ןופ בייל סָאד

 ,סייוו .,טכַאנ
 ,טכַאנ .סייוו
 -- סייוו ןופ גנַאזעג
 ,טכַאנ ןופ גנַאזעג

 ,םוקמוא ןופ גנַאזעג
 םוקמוא ןופ סייוו ןיא
 .רעטייר ןופ םירבא יד ןטָאשעצ ןגיל

 טסגָאז וד

 -- ,ןטלתצשרַאפ ןיב ךיא --- טסגָאז 1
 ,גָאז ,גָאז
 ,ןעמוקעג ןיוש ,ןעמוק טעוו'ס
 ,גָאט ןיימ גנושטנעב ןופ ןעמוקעג ןיוש

 .טלעו רעד ןופ ץרַאה סָאד טקעלּפטנַא בָאה'כ
 | ןטימ עמַאס ןיא ןוא .טקעלּפטנַא
 ,םענעטלת:שרַאפ ןיימ טימ ּפָאק ןיימ טימ
 .ןטינשעגניירָא ְךיִז ּפָאק םענעטלָאשרָאפ ןיימ טיִמ
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 ,טלעוו רעד ןופ ץרַאה סָאד זיא טנפעעג

 .ףיט רעטצעל רעד זיב טנפעעג
 ,ןפירט לָאז --- ,טפירט טולב ןוא
 .ףירט ןטצעל ןזיב ןפירט טולב לָאז

 .ןרעוו טזיי"לרעד טינ ןיוש ףרַאד ךיא
 ןףיוש .טזיילרעד ןיוש ןיב ךיא
 ,ןשטנעמ ,ייברַאפ טייג
 --- ,ייברַאפ טייג

 .ןיײלַא ךיז ייברַאפ ייג ךיא יו

 --- ,ןטלָאשרַאפ ןיב ךיא --- טסגוצז וד
 ,גָאז  ,גָאז
 ,רימ ןופ סיוארָאפ טָא ןוא ,רימ רעטניה

 ,רימ ןגעקטנַא
 -- ןעמוקעגנתא ןיוש --- ,ןָא טמוק
 .גָאט רעקידנשטנעב ןיימ

 ןעניגַאב ןופ ןעלגילפ יד

 ,בושי ןוא דלַאװ רעביא ןכָאפ ןעניגַאב ןופ ןעלגילפ '|
 יז טימ קעװַא ךיוא ךיז גָארט ןוא ןָא ךיז גנעה
 ,רענעגיװשרַאפ-טכַאנ ,רעניימ רעדורב
 .סנ ַא ףיוא רעקידנטרַאװ
 -- ןעגנַאגעגפיוא זיא סנ .ףיוא טייג סנ
 ,ןוז ןופ סנ
 --- .טרָאװ סָאד ףיוא טייג ןוז רעד טימ םענייאניא ןוא

 ,טרָאװ ןופ סנ ,טרָאװ

 ; טינ זדנוא זָאלרַאפ
 --- טרָאװ ןופ סנ ,טרָאװ
 .ץישַאב ןוא זדנוא טיהַאב

 ךיז ןעלדנַאורַאפ ענרעפוק רעדער ןיא
 ,ןעניגַאב ןופ ןעלגילפ יד
 ןיילַא לּפַאצרַאװש רעזדנוא ןוא



 .רעביא ךיז טסיג רעּפוק ןיא
 ןקירב ףיוא ןוא ןקורב ףיוא
 --- ןעניגַאב ןופ רעדער יד ךיז ןעלקייק
 ,ייז טימ קצווא ךיז לקייק ןופצ ןָא ךיז גנעה

 ,רעטנערבעג-ןוז ,רעניימ רעדורב
 --- ,רעטרעּפוקרַאפ-רעטרעּפוקעג-טיור
 רעדער ןופ יירעדורעג'ס *לָאמוצ םענרַאפ

 ; ןדַארַאּפ עדנטיירג-ךיז ןופ גָאזנָא ןַא יו
 ןָאטנָא טייקידרעּפָאהד ןיא ךיז רימָאל
 .ץרולזמ ןוא רעטעג עלַא סיעכהל וצ ןוא
 . לרוג ןקידבוט-םוי רעזדנוא ןגָארט רימָאל
 ,ןדַאסילַאּפ ,ןקרַאמ ,ןסַאג ,רעדלעפ ךרוד
 ,רעטַאלפ ןיא ענעבייהעגפיוא ןַא ןָאפ ַא טגתצרט ןעמ יו

 ,ןײלַא ןייז תודע רימָאל ,רעניימ רעדורב
 תורושב עכעלרעייפ ןפרַאװ רימ יו
 ןשטנעמ ןגעוו ןוא ךיז ןגעוו
 .ןײרַא גָאט םעיינ ןיא

 --- טרָאװ סוד טסקַאװ סע קידנעילב ןוא לופ יו
 -- סרעזדנוא דיל סָאד
 ,רעד"לעפ עטײזרַאפ שינעמוטש ןוא ןייּפ טימ ערעזדנוא ףיוא

 ,טרָאװ ןופ סנ ,טרָאװ

 ; טינ זדנוא זָאלרַאפ
 --- טרָאװ ןופ סנ ,טרָאװ
 ,ץישַאב ןוא זדנוא טיהַאב

 טניוו םוצ

 : טניוו םוצ טגָאזעג בָאה ךיא
 ,זיא ריד טוג יװ ,ָא
 -- טניוו טסיב וד לייוו

 ; גנוריטסיזקע עקיבייא --- טניוו
 ,ערעסערג ןייק דיירפ ןייק ָאטינ
 ןיילק רעדעפ ַא ןייז וצ יו
 .ןענַאגַארוא ןופ ןעלגילפ יד ןיא

| 253 



24 

 הד יװ ,לַאער ןייז ןענעק טלָאװ ךיא ןעוו ,ָא

 ,ןרמוא ןופ ךיז ןָאט סיר ַא
 הר יו רעמ טינ יַאס-יװייַאס זיא סָאװ

 ןענַאד ןופ ןגָארטקעװַא ,ןבייהפיוא ךיז
 רעטיוועג טימ ןוא ףייפעג טימ
 ,רעטיג עדמערפ ןוא ענעגייא עניימ רעביא
 ,ןביוטשעצ ןוא ןעלדנעּפשעצ ,ןפרַאוװמוא

 ,ןבײהרעבירַא ץלַא רעביא ךיז ךָאנרעד ןוא
 -- .רעביא --- רעבירַא ןוא

 -- ,טניװ םוצ טגָאזעג בָאה ךיא
 טניוו רעד ןוא
 ,רימ םינּפ ןיא ןָאטעג ץנַאט ַא טתצה
 ,רעטנוא --- רעטנורַא ּפָאק ןיימ ןָאטעג גייב ַא
 ןגיוא יד ןיא רימ ןָאטעג טינש ַא
 ,רָאה עניד ןופ טינש ַא טימ
 -- -- .רעביא --- רעכירַא ןוא



 גניר-ןטענָאס

 ו

 ,לגָאװ ןקידנרעדנַאװ ןופ ּפָא רעק ,רעייגכרו |
 ,טלעצעג ןיימ וצ טריפ סָאװ ,געטש ןטימ ךיז םענ
 ,טלעוו רעטנַאּפשעגכרוד ןופ ביוטש םעד ּפָא לסיירט
 .לגָאל ןטרַאדעגסױא שבעד ךיז ןופ פז לטרַאג

 ,=לנָאה ַא טעוועשובעג ָאד טָאהד טשרע ןטכענ

 ,טלענשעגסױרַא קַאנקעג טימ ןביוש ןוא ריט

 טלעטשעגניײרַא קירוצ ,טנייה טרעדעפעג ךיז ךיא בהאה

 .לגָאנ ןוא טיק טימ ייז טעמתחרַאפ ,טערב ןוא זָאלג

 ,לעג ןליד ןעקנַאלב --- ןשַאװעגסױא ןליד יד ןוא
 ,לעמ רעטסנייפ ןופ סקעבעג ,טײרגעגנָא טייצילָאמ ַא ןוא
 --- ףעמונעגּפָארַא טכורפ רעמייב עפייר ןופ ןוא

 ,לעז ןיימ ןופ ןערביפ עלַא טימ טרַאװעג בָאה ךיא לייוו

 -- ,לעװש ןיימ ףיוא ןעור ןעמוק טנייה לָאז זדרוא ןַא זַא

 ,ןעמוקעג ,רעייגכרוד-חרוא ,עקַאט וטסיב

 ,ןעמוקעג ,רעייגכרוד-זדרוא ,עקַאט וטסיב

 ,גערפ ךיא טינ ןוא סייו ךיא טינ --- ןענַאװנופ ,טסיב וד רעוו

 -- יגעוו ןייד ןופ זָאלסיױא םייב יצ ,בייהנָא םייב טסיב וד יצ

 .ןעמוג ןייד ףיוא עטיוט ןגיל רעטרעוו ביוא ,שינעגייווש ןיא ור

 ןעמונרַאפ ןיוש בָאה ךיא ןוא --- גיוא ןייד ןופ לטניּפ ןייא רתצנ

 געט ענייד ןופ ןעגנַאגעגפיוא ,ןעגנַאגרעטנוא עלַא
 ,געלשעג ןופ םינמיס ךיז ןעיולב ןעמערב ענייד רעטנוא
 .ןעמוקעגייב טסָאה וד טינ זַא ,תודע ןגָאז ייז ןוא

 ,רעטיור ךָאנ טנערב יז ,דרָאב-רעייפ עטיור ןייד רתצנ
 ,רעטײרּפשעצ ,רענעסָאלּפעצ טסורב ןייד ףיוא ךיז טײרּפש
 ; דרָאיפ ַא ןופ טסָארפ רעקַאלפעג --- לּפַאצרַאווש ןייד ןיא

 ---רעטיוט ַא טציא ןיוש---שטנעמ ַא רימ ךיז טנָאמרעד ,ריד ףיוא קוק ךיא זַא
 -- רעטיײלגַאב ןיימ ,רעריובעג ןיימ --- ןזעוועג לָאמַא שטועמ ַאזַא
 .דרָאב רעקידרעייפ ןייז טימ ןטַאט ןיימ ןָא רימ טסנָאמרעד וד
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 ,דרָאב רעקידרעייפ ןייז טימ ןטַאט ןיימ ןָא רימ טסנואמרעד ||
 ,רעטיור ַא ,דיי רערַאד ַא ןעוועג זיא עטַאט ןיימ ךיוא
 ,רעטיירב ךיז ייז ןדיינשרַאפ טָא ןוא ,ייז ןעקניז טָא --- ייווצ ןגיוא
 ,דרָאמ רַאפ טפרַאשעגנָא ןזיּפש יװ --- ייז רעביא ןעמערב

 ,טרָאװ ןופ שינעלמַאטש טמערוטעג -- רע טָאה טױערעג ןוא
 ,רעטייווצ ַא ןיא בוטש ןייא ןופ ןייג --- ןעוועג זיא טעברַא ןייז ןוא
 "שטיורב ןוא םַאגיטיורב , רעלעטשנווירב סנייטשטגלב ןופ ןעוועטקיד
 ,דרָאנ-ברעמ ןפיוא לטעטש שיסור יא ןיא ךעלדיימ יד רַאפ

 ,טסערפ עקיטנװָא ןוא ןטנוװָא עגנַאל עקידרעטניוו

 ,טסערּפעגוצ עלָאּפ רעד וצ לריט ןטימ ןױעטמַאל ַא

 :רעיוא ןוא ליומ רעביא עליישטַאפ ענעיַאיו ַא ןוא

 טסעז וד סָאװ ןוא ןטנווָא-רעטניוו ןיא טסרעה וד סָאװ

 טסעגרַאפ גיוא סָאד ךיוא ןוא ,דלַאב רעיוא סָאד טסעגרַאפ

 ,רעוט ַא ןופ גנובלעוו רעד ןיא ןדניוװשרַאפ םייב ,םוקנײרַא םייב

 וצ

 ,רעיױט ַא ןופ גנובלעװ רעד ןיא ןדניוושרַאפ םייב ,םוקניײרַא םייב |

 ,טינק ןקידרעפניפ ַא טימ ןטכױלַאב ?"לרעמיצ ַא טרעוו

 + -- טײרּפשעגסיױנצ טייקליטש ַא טרעװ עילעטס ןוא טנעו רעביא

 .רעיילש רעקידבוט-טבוי-טנלע ,רעקיטעמוא ַאזַא

 ,רעיור ןוא רענעכָארבעג ַא טפירשטנַאה ַא טימ לדיימ סָאד טביירש
 ,טײלגַאב ןרעטסילפ ַא טימ ,רעטיצ ַא טימ טרעוו טרָאװ סעדעי
 -- ,טיור טייקידוועמעש ןופ לָאמַאטימ ןרעוו ןקַאב עריא
 ,"רעייז , ןוא *טוג רהעז , סיוא טגייל ןעמ יװ ןסעגרַאפ ןיוש רעדיוו

 -- :יירשעגסיוא ןַא בלַאה ,למרומ ַא בלַאה -- עטַאט רעד טדער
 .יה ,ןעייא טימ "טוג רהעז, ,ןדוי ייווצ טימ ןעמ טביירש *רעייז ,

 ןגיױבעג שיט םוצ טציז לדיימ סוהנד עטקידלושרַאפ ַא

 .יירדעג ןקיאיינש ןפיוא רערע"ל רעד טקוק ןביוש יד ךרוד
 יינש םענופ טייקסייו רעקידרעמָאי רעד טימ ןעמַאוצ ןוא

 .ןגיוא עטילגעגנתא ןוא דרָאב עקידנעמַאלּפ ןייז ןרעמָאי
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 ֵש

 ,ןגוא עטילגעגנָא ןוא דרָאב עקידנעמַאלפ ןייז ןרעמא!
 .טכַאנ רעטעּפש ןיא םייהַא ןעגנערבטימ רע טגעלפ רעמָאי םעד ןוא
 -- ,טכַאװעג טינ ,טלמערדעג טינ ןציז רע טביילב ןסע ןכפצנ

 ,ןגיוב ןקנַאלב ןוא טניט ןטיור ןרַאפ ךיז טמענ רע זיב

 -- ןגיולפעג טינ ,ןגױטשעג טינ --- ןריפַא --- ווירב ךעלדיימ יד רַאפ
 + :;טכַארבעגסױרַא תוא ןדעי לקריצ טימ יו ,ןעקצַאצ רע טמענ

 ,טכַארטרַאפ קנַאלש דעמַאל רעד ןוא ,טנפעעצ ּפָאק רעד ןיש רעד טילב
 .ןגיוצעגנָא ןילַאריּפס יװ ןענונ יד ןוא ןעייפ יד ןוא

 ,לגניצ ןטקערטשעגסױא ןַא טימ לגנעלש ַא -- דוי רעד ןוא
 --- ,לגניר-רעיוא טעמתחרַאפ ַא -- םעמסָאלש רעד ןוא
 .לוק ןקידתודוס ַא טימ ןעגניז סע טגעלפ ןעמַאזוצ ץלַא

 ,לגניי קירָאינביז ַא ךָאנ טלָאמעד ,ךיא געלפ רעטפַאגרַאפ תם
 ;?*לקניפ ןטיור ןקידפושיכ םעניא ןגיוא עניימ ןעקנוט
 *! להָאװ בע"ל םַאגיטיורב רעטבילעג ךיוה ,רעטצעשעג ליפ,

 עו

 ! להדתצוו בעל ,םַאגיטיורב רעטבילעג ךיוה ,רעטצעשעג ליפ ,
 .ןעניפעג ןָאט ךיז וט ךיא -- ןעטכירכַאנַאב ךיא עמוק סנעטשרע,
 ןעניא ןופ עכילמענ סָאד ,טנוזעג טסעב ןיא ןעגיווע םעד קנַאד

 ,לתאמ עלַא ןוא טנייה ןופ דיירפ סיורג טימ ןעמענרַאפ וצ ,!

 לָאװבָא םַאגיטיורב ןיימ וצ ןעביירש וצ ךיא עמוק ,סנעטייווצ ,
 | .ןעניגַאב זיב ןענייש ןעוט ןערעטש ןוא דנָאמ ,
 ,ןעניר ןערערט ןעגיוא יד ןופ ןוא ,ןייז רעטסניפ רימ טוט,
 ,?לָאט ןוא גרַאב טימ זנוא עביל יד טדיישוצ טָאה לַאזקיש רעד לייוו,

 + ,טײטַאב טםעד רעטרעוװ יד ןופ ןענַאטשרַאפ טינ בָאה ךיא

 ,טייברעביא-רעביוצ םעד טנייה זיב טינ ךיא סעגרַאפ ךָאד

 .ןענימ ןעמענ ךיז טגעלפ רעטרעוו יד ןופ טייקסיור יד יו

 --- ,טיינַאב דיירפ ןיא ,דיירפ ,לביימש םינּפ סנטַאט ןפיוא

 :טייצ עקידנעמוק ַא רימ וצ ןָאטעג קנואוו ַא טָאה טלָאמעד

 ןעניש ןוא ןדעמַאל עקידענָאגרַאשז ןופ רעטיר רעד ייז ---
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 עוו

 ףעניש ןוא ןדעמַאל עקידענָאגרַאשז ןופ רעטיר רעד ' 1
 דנַאל עידיי ןופ טכענ עקידחנבל עקיטכיל
 ,דמַאז ןקידנדנעלב טימ ענעדָאלעגנָא ןגיל
 ,ןעניאור עטרענײטשרַאפ --- ,סָאלש ןיימ ייז רעטנוא

 ןעניגרַאפ ךיז ךיא ןפאק טנװָא ןוא גָאט ןדעי ןיא טינ

 ;טנַאה רעד טימ ןרירוצנָא ןריט יד -- ןרעדינרעטנורַא וצ
 טנַאװ:רעיומ ַא ןיילַא ךיז ןופ ךיז טנפע ,עגױר יד טמוק
 ןעניּפש וצ תויתוא ןופ דיל סָאד ןָא ךיז טבייה סע ןוא

 ,תוא ןיא תוא גנוזדלַאה ,גנוטפעהַאב ,ץנַאט

 --- סוכ ןקידתורוד ןיא ןייוו רעט"לַא --- רעיורט

 ןגערב-ןעמַאצ עלַא רעכירַא טרַאּפש ןוא טמיוש

 ,סָאַאכ ןרעטצניפ ןיא טלַארטש ןמיה ןופ טכיל
 ,סָאלש-ןעניאור ןופ תומולח ,ןעגנואעז עדנילב עלַא

 .ןגעווןטניריבַאל ףיוא ןלעקַאפ טימ ךיז ןזָאל

 עוו

 ןגעװ-ןטניריבַאל ףיוא ןלעקַאפ טימ ךיז ןזָא2
 ,קעװַא ט"לַאפ ,ךיז טצַאלּפעצ ןעגנואעז עדנילב ןופ טיוה
 קערש ןופ ףיט רעד ןופ גנוקעלּפטנַא ךָאנ גנוקעלּפטנַא ןותצ
 .ןגעקטנַא ןסורפאּפ עלעה טימ סױרַא ךיז ןפיש

 ןגעז ןפרַאש ןוא ןרעמַאה טעברַא ןופ טנעה עקנילפ
 ,קעה עקנַאלב ןופ ץנַאט ,ןעניאור ןופ יובפיוא ןרַָאפ
 ,קעלפ רעביא ,למיש רעביא ןעילב ןברַאפ עטנוב
 .ןגער-גנילירפ ַא יו -- ןטפול רעד ןיא :שידיי ןופ דיל

 ןטיש רעניטש טימ טמענ סע !ךַארק --- גנו"לצולּפ

 ןטימ ןיא די"ל-ןמיה ןיא ןיירַא ךיז ןסייר רענייטש

 ,ןייטש רעטשרע רעד ןיש ןופ ּפָאק םעד טלַאּפש

 ,ןטיפוס ,טנעװ יד ףיוא -- ןענונ ,ןעייפ ןופ דייוועגניא
 ,ןטינשעצ זדלַאה ןייז ,רעטעליוקרעד ַא דעמַאל רעד טגיל
 ,ןייצ ףיוא לַאג-למיג טימ -- ךיא -- רעטיר ןייז םיא ןבעל
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 ֹוא

 ,ןייצ ףױא לַאג למיג טימ --- ךיא --- רעטיר ןייז םיא ןבע?
 ,ןעגנו"ל יד ןענהפרשעצ םָאלפ-הדאנש ןוא םס-ךעמַאס
 .ןעגנולשעגנייא רעיורט ןוא טוט ןופ ?ריט-אמט םעניא
 ,ןייוועג ןופ ןוופאוו עקידנעיָאװ יד ןרעמָאי

 ,ןייגרַאֿפ ןופ ןליפעגרָאפ טימ לופ זיא ץרַאה ןיימ שטָאכ
 ןעגנוצ-ןברוח ןופ םַאלּפ םעד ןיא תונשקע רעמ טימ ךָאד
 ןעגנוזעג יינ סָאד ןופ ןרעוו לָאז דיל סָאד זַא ,ךיא סייה
 ןײלַא גנַאגרעטנוא םבכוצ ןמיה --- ןלייה ןופ ףיט רעד ןיא

 ,ףױרַא קירוצ ךיז ךיא בייה ןשינעפיט-ןעניאור ןופ
 -- ףור ןיימ ןרעדילש טינ לָאז ךיא ןיהואו ,טינ ךיז רעק ךיא ואוו
 .ןענַאמוט עטרעביושעצ ,עטלקיװעצ ךיז ןעיירד

 ףוק רעקידממותשנ ,רענעגיוצעגסיוא ןַא יו

 ףוג רעטמירקעגסיוא-סָאװטע ןיימ ךיז טעדיוה ןוא טייטש

 | .ןענַאל עקידרבדימ ןופ שינרעטצניפ רעד ןיא

 א

 ןענַאל עקיזרבדימ ןופ שינרעטצניפ רעד ןיא
 ,ךָארב-ןטלעװ ןעמענרַאפ ןוא עדייב ךיז רימ ןע"לקיוו |

 ךָאי ןיא רימ ןעייג ,רעניימ חרוא ,עדייב
 .ןענַאּפשעג ענרעזייא ןיא דרעפ ןופ טייקידלודעג טימ

 ןענַאּפש רעטייו ךיז רימ ןזָאל םעדכָאנ .ורּפָא
 ,ךָאטש-רעסעמ ןוא שטייב טימ ןיײלַא ךיז ןביירט
 ,ךָאפ-לגילפ ןקור ןפיוא ןריּפשרעד ןָא ןבייה רימ זיב
 .ןענַאװש עסייוו ןופ גנַאזעג סָאד ןעגניז ןעמענ

 ,עטיור ענדָאמ ענױזַא --- ערעזדנוא ןעלבָאנש
 ,עטיירדעגסיוא ןשייר יד יװ ,ןעלבָאנש
 .ןונ רעגנַאל יו ,קנַאלש רעזדלעה יד רַאפרעד רימ ןבָאהד

 ,עטיירגעג ץלַא וצ ןוא עטפעהַאב ץלַא טימ רימ ןעמיווש
 ,עטיוט עדמערפ ןוא ענעגייא ןופ גרעב ןשיווצ
 .ןוז ןופ ץרַאה םעניא ןעלבתגנש יד ןכעטשניירַא וצ

259 



200 

 או

 .ןוז ןופ ץרַאה םעניא ןעלבָאנש יד ןכעטשניירַא }3
 --- .רעקיטש עטסטיור יד ריא ןופ רימ ןקי"לפ ,ךיז טזייװַאב ןוז
 ,רוכיש טייקטיור רעקידנטולב ןופ --- זדנוא ןעמ טפור סקָאלייש
 ,ןוז-שרוי רעזדנוא ןופ ךיוא ןעמתצנ רעד זיא קָאליײש

 ,ןופרעד ּפָא טינ ךיז ןגָאז רימ --- רימ ןענייז סקָאלײש
 ,רעקיל רעקידנוט-םוי רעזדנוא זיא קנַארטעג-טולב
 ,רעקירדַאב ייס ,רעיירפַאב ייס ,ןעמוק ןלעװ עלַא
 .ןוהושט ןקיליײה רעזדנוא ןופ סטיור ןּפוז

 .ןיוש ןעמוק עלַא ,ןעמוק ןלעװ עלַא
 ןייג וצ ןענעגעגַאב ,טסַאג רעמוטש ןיימ ,ףיוא
 .ןענוזפ ןופ ןרעטַאלפ ןוא טנעה ןופ זָאלּפַא טימ

 ,ןייטש ןָא ןייטש ט"לגָאה סע ,דרע יד טקיוּפ סע ,טסרעז

 .ןייצ עקידנצירק טימ ּפָאלַאג ןיא ןטניוו

 .ןענָאיגעל רעפמעק ןעמוק סע --- ,טסַאג ןיימ ,ףיוא

 אוו

 .ןענַאיגעל רעפמעק ןעמוק סע --- !טסַאג ןיימ ,ףיוא
 ,טנערברַאפ טייקנקורט ןוא ץיה ןופ ,רעייגסופ
 ,טנעה עקידרענייב ןעלמיהד יד וצ ןקערטש
 ןענגמ סָאװ טנעה ,ןעמערוטש סָאװ טנעה

 ,ןענָאלַאב ענעלָאװשעגנָא יו ,ּפעק ןעייו
 .טנעענעג ּפָאק וצ ּפָאק ,רעזדלעה ףיוא ךיז ןגיוו
 ,טדנעלבעג טײקטעקַאנ ןיא ,ינק וצ ינק
 .ןענַאלָאק-סיפ עקידרעדָא-יולב יד ןענַאּפש

 ,ןכולפ-ןעיירשעג ענעסירעגפיוא --- ןעלגרָאג יד ןיא

 ,ןכורקס עטליקרַאפ ,עטרעווילגרפצפ -- טיוהד רעטנוא
 .זַאמלַא רענעדנוצעג יו ןטכיול ייז טנעה יד רָאנ

 --- ,ןכוד ןתעשב טנעה:ןהוכ יװ ,ךיז ןגעוװַאב טנעה
 ןכוז סגבָו טנעה ,ןעמערוטש סָאװ טנעהד
 .סַאה ןטצעל םעד ךיז ןיא טגָארט סָאװ ,םבעד



 אווו

 ,סַאה ןטצעל םעד ךיז ןיא טגָארט סָאװ ,רע |
 ; רעדירב עטבלַאזעגטױט יד םורַא טמענ ןוא טמוק
 / .,רעדילג עלַא ךרוד ךרוד:טייג יינ ַא גנַאזעג ַא
 ,זַאטסקע ןיא רעמגצזיעג ,דיירפ ןיא טייגרַאפ גָאלק

 ,סַאג ןוא דלעפ ףיותצ סיוא ךיז טגייל לכיימש
 ,רעדיל-דיײשּפָא רעביא ךיז טיײרּפש ןעניגַאב-יוט

 רעדינ ץלַא ןרעדינ ,ךיז ןרעטנעענ ןעלמיה
 .סַאּפ ךָאנ סַאּפ ןטייקיטכיל ןיא ךיז ןסיירעצ ןוא

 ןענָאיגעל יד ןייא ןעגניילש ןטייקיטכיל

 ןענָאמרעד רימ ,עטבלַאזעג-טינ יד ,רימ ןוא --- .סיוא

 .טכַאמעגוצ רעדיוװ ןרעוו ןעלמיה יד ןעוו ןעמָאנ רעייז

 ןענָאקרעד ןיילַא ךיז ןופ דיירפ-רעדנואוו

 -- .םינּפ רעזדנוא ףיוא ךיז טנטָאשרַאפ זייווכעלסיב

 .טכַאנ עקידרעבמעטּפעס .טכַאנ .טנוװָא

 גוש

 .טכַאנ עקידרעבמעטּפמעס .טכַאנ .טנװַא
 ןבעל ןטניורקעג-טיוט טימ טפעהַאב ךיז בָאה ךיא
 ,ןבעוװעג-ץנַאלפעג טסברַאה םבוצ ךיז ןעלגנעלש סע יו
 .טכַארט-רבק וצ טכַארט-רעטומ ןופ ךיוא ךיז ךיא לגנעלש

 ,טכַארבעגטימ ךיא בָאה ןקידפושיכ ַא םש ַאזַא

 ;ןבעגעגוצ ןעמָאנ ןקיליײוװטיײיצ ןיימ םש םעד וצ

 ןבענַאד סיפ עניימ ייב טגיל ,טססוג ןעמָאנ ןיימ ןעוו

 .טכַאװ ןוא רעקיבײא רעד םש רעד רימ רעביא טרעטַאלפ

 / ןייגרַאפ ןופ גנואילב ןיא טלעוו יד לָאמ ןטייווצ ַא טילב
 ןיורק רעטיור רעּפוק ןיא טסברַאה רעקידנצייר
 .ןטעּפַאט ענרוּפרוּפ ףיוא ץנַאט-ךעליירפ ןייז טצנַאט

 ,ןייטשטנעמיד רעד זָאלג יװ ,טכַאנ יד ףױא-טלַאּפש טיור

 ,ןײלַא ךיז ןענערברַאפ ןוא תופרש ןדניצ ןברַאפ

 ןטענָאס ןופ גנובייהדרעד טימ דיײשּפָא רעייז ןעגניזרַאפ ןוא
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 טלעװ רעד ןופ עשידָאמטלַא סָאד

 : טלעוו רעד ןופ עשידָאמטלַא סָאד
 ,גנוטכירניה ,טפַאשנעגנַאפעג ,דרָאמ
 .גָאזּפנײצ ,טַאררַאפ
 ,ןטסטנעָאנ םעד ןופ טַאררַאפ

 ;ןטסבילעג םעד ןופ גָאזּפָא
 ,טײרדעגקעװַא ןקור ןטימ
 ,ןּפיל יד ףיוא לַאג טימ
 --- ןעלּפַאצרַאװש-ןעלדָאנ טימ
 --- .רעדורב רעקיטכענ רעד טייטש

 ,ןעוועג יו ױזַא
 ןעשעג טשינרָאג טלָאװ סע יוו ױזַא

 ,קיבײא ןופ
 ,רעבָאהטכַאמ רעד ץלַא ךָאנ זיא רעקרַאטש רעד ןוא
 ,עשר ַא ץלַא ךָאנ זיא רעבָאהטכַאמ רעד ןוא
 ,טבענעטַאררַאפ םייב ץלַא ךָאנ זיא תמא רעה ןוא
 ; רעטעררַאפ םייב טינ ןוא
 ,רעטקינייּפעג רעד ץלַא ךָאנ זיא טכערעג ןוא

 ,רעקינייּפ רעד טינ ןוא
 ,ןעוועג יוו ױזַא
 ןעשעג טשינרָאג טלָאװ סע יװ ױזַא
 ,קיבײא ןופ

 דייר עשידָאמטלת+
 ; לביא םוצ זיב

 גנַאזעג שידָאמטלַא

 --- .ןרעוו טמעשרַאפ וצ זיב
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 ,הּפרח .הּפרח
 ? ךהאנ סו ןוא
 דּפרח ,הּפרח
 ןגיוא יד ןסַאג רעקרָאי וינ ףיוא ןענעפע וצ
 ,םירמוש ןופ ךַאו א רעטנוא ךיז ןעזרעה ןוא
 ,ןטלַאק םוצ ,ןטלַא םוצ קירוצ ןטריפעג ַא

 .יינש ןופ דנַאל ןקיביײא ,ןשידָאמטלַא
 ,שרַאמ ,שרַאמ .שרַאמ
 ,ןביוש עקיטכיל ייברַאפ
 ,ןטעב עמערַאװ ייברַאפ
 ןטײלגַאב טינ רענייק לָאז
 ןטסיירט טינ רענייק לָאז
 ןטסביל םענופ טנַאה יד ןוא
 ןלַאפ ןוא ןרעדינ לָאז

 ןעלקניוו ענעגָאלשרַאפ ןיא
 ,תונדחּפ רעדנילב ןיא ,רעמוטש ןיא
 .ןגעקטנַא ןעמוק טינ ןוא
 ,שרַאמ .שרַאמ
 ,בייל סָאד --- טנווייל ןבָארג ןיא
 ,סיפ יד -- ךעלצעלק עזרעזייא ןיא
 .ןעלסקַא יד ףיוא לגָאל רענעקורט ַא
 ,וינעווע עטפניפ ךרוד --- ענעקנוזרַאפ ןכַאילש
 ,ןָאסדָאה ןופ ןגערב ןשיווצ --- ענעל ענעריורפעג
 ,ייױודָארב טסיא ךרוד --- קסטוקַאי רעטקינײּפעצ
 .םעלרַאה ןופ ןעיינש ןיא --- סעטרוי ענעטנצשרַאפ
 טקַארט ןטסטייוו םוצ --- ןכַאילש עלַא ךרוד

 : קירוצ
 טנ"לע ןופ יינש םוצ תרונוחצינ עלַא ןופ

 ; קירוצ

 ןבירטרַאפ ןרעו עלַא ,עלַא ,עלַא
 .קירוצ

 דיל עשידָאמטלַא סָאד ץרַאה ןיימ גניז
 : קירוצ

 --- צעידַא ,עידַא

 ,רעבָאהטכַאמ רעד ץלַא ךָאנ זיא רעקרַאטש רעד
 ; עשר ַא ץלַא ךָאנ זיא רעבָאהטכַאמ רעד ןוא
 ,םענעגָאלשעג םייב ץלַא ךָאנ זיא תמא רעד ןוא
 ; רעגעלש םייב ,רעדווירק םייב טינ ןוא



 ,סָאלש ןרעטניה סָאװ ,רעד ץלַא ךָאנ זיא טכערעג ןוא

 .ןע"לסילש יד טימ טּפַאלק סָאװ ,רעטכעוו רעד טינ ןוא

 ןעוועג יו ױזַא
 ןעשעג טשינרָאנ טלָאװ סע יװ ױזַא

 ,קיביײא ןופ

 טניה ףניפ ןגעוװ דיל

 לעטָאה ןיא טסעג .רעדלעפ יד ףיוא טניו}
 : טניוו םעד רעבירַא ןעילוה

 לעווש רעקיטכי"ל רעד וצ טגָאירַאפ טָאה טכַאנ |
 ,טניה עטנלע ףניפ

 ריט ןיא ןקיש ענעריורפעג סעדרָאמ
 | - ,ליבעג ןכייוו קידהליפת
 ,טרירעג טינ טרעו רעבפא טסעג יד ןופ ץרַאה

 ,ליד רעד יו טרַאה טביילב

 ,ןייג וצ ןפָאלש סעקנַאילוה יד ךָאנ

 ;לוד ךיז טפרַאװ רעבָא ףָאלש
 ןייוועג שיטניה ןטלפייווצרַאפ ןטימ

 .לופ םירדח עלַא

 ,סױרַא ןטעב ןופ טסעג יד ןעגנירּפש

 ,טניוו ןיא סקיב טימ ןעילפ
 סיוא ןענעגרה ןוא ןסיש ןוא ןליצ

 ,טניהד עטנלע ףניפ עלַא

 -- רָאג ןוא ןלובעג טנוה טנבזה רעירפ
 ,העש רעטעּפש ןיא ץונ ןָא
 רָאלק ןיוש טנוה רעדעי טסייוו רעבָא טציא
 .ָאד גנואוט ןייז קיטכיר

  ּפעט-ךעמולב יד טסיגַאב רעטשרע
 | ;ּפָאק ןופ טולב ןטימ
 ּפערט ענדַארַאּפ יד טשַאו רעטייווצ
 / .ּפפֹי םירעדעג יד טימ
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 קָאטש ןטשרע ןפיוא טגנעה רעטירד
 ,ןגאקלַאב-ןוז םעד טברַאפ ןוא
 ,קָאלג-לַאזץנַאט םעד טצוּפ רעטרעפ
 -- --- ןָאפ יד טיה רעטפניפ

 -- רָאג ןוא ןלובעג טנוה טָאה רעירפ
 ,העש רעטעּפש ןיא ץונ ןָא
 רָאלק ןוא קיטכיר ןיוש סייוו רעב טציא
 ,ָאד גנואוט ןייז רעדעי

 דערפלא רזממ ןגעוװ דיל סָאד

 ׂן

 יזריושזד-וינ ןופ רעדלעפ עסיורג יד רעביא
 ,ןטניוו עקידוז ךיז ןעלקייק

 -- רעקידוז ךָאנ ןטניו ןופ ןעלגילפ יד ףיוא ןוא
 ,דערפלַא רזממ םענופ רעמָאיעג סָאד

 ,עטײרּפשעגרעדנַאנופ ןגיל רעדלעפ ענעדָאלעגנָא
 ; עטיירג ,עקידנטרַאװ ,ףױרַא רעכייב יד טימ
 -- ,ןגער ןפיוא --- םיא ףיוא ייז ןטרַאװ סףאד
 ,טינ טמוק ,טינ טמוק ,ןגער רעד ,רע ןוא

 ,דלעפ-עזורוקוק ןפיוא ,למיה ןטילגעגנָא ןרעטנוא

 ּפָאשיב ידעד טייטש טנַאה ןיא שטייב רעגנַאל ַא טימ
 ,דערפלַא רזממ טבענופ בייל סָאד טעװעטַאק ןוא
 .רעשערד ןטימ ּפָאנס ַא טעװעטַאק ןעמ יוװ

 ,דמַאז ןיא ןעקנוזרַאפ ןרעוו ןצנַא-לפ-ןטָאמָאט

 ךעלכייב ענעלָאװשעג טימ שקיטכיז"לעג סעקרעגוא

 ,עטשלזדרַאפ ,עטלקייקרַאפ ןגיל
 ןצַאלּפ ךעלכייב ענעלָאװשעג יד זיב

 ,לבריוו ַא יו ךיז טיירד דערפלַא רעקירָאיטכַא רעד
 ןטבַאשרעד-טינ ןטכַאשעג ַא לדנעהד ַא יו טצנַאט
 --- לטניה ַא יו ,ןעשטיווק סָאד -- רעוועג קיצנייא ןייז ןוא
 .ידעד ןופ ןטילבעג יד ףיוא ךָאנ רערעמ טצייר
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 ,ךעלגניריוא ענעט"לגאּפשעצ יװ ,ןעגנעה ךעלבעב יד
 ,סענעטלָאק ןיא ךיז ןטכעלפ סעוועפאצרק עדליוו ןוא
 ,רעלעג ַא ,רערַאד ַא --- ּפָאשיב ידעד
 --- ,ןטימ רעד ןיא ּפָאנק ַא ןוא זדנַאג ַא ןופ זדלַאה ַא טימ
 לָאמנייק ואוו ,ןּפיל טימ ןוא ןיק ַא טימ
 .ןסקָאװעג טינ דרָאב ןוא סעצנָאװ ןייק ןענייז

 .לּפע עלַא ךיז ןופ טרעדיילש םיובלּפע רעד
 ,סעּפַאל יד וצ ּפָאק רעד ,לדייב ןיא טגיל טנוה רעד
 ,רעטנורפצ הילת ןופ יוװ ,גנוצ רעטקערטשעגסיוא ןַא טימ
 .קַאזָאלב רעקידרעכעל ַא יו טעּפָאס ןוא

 ,ענעסָאגעצ-טיירב ַא ,עכיּפָאשיב יד --- יז ןוא

 ,ןגיוא עטרעיורטרַאפ ןוא רעדיוג ןקירָאה ַא טימ

 םיובלּפע ןופ ןטָאש ןיא ענעכ:ארקרַאפ ַא טציז

 ,דערפלַא ריא ןופ לירבעג סתצד שינרעפעלש ןיא יו טרעה ןוא

 .  עקיטשרָאד יד רעדלעפ יד ןופ ץרַאהד ןרעביא|
 ,עטעוועטנובעצ סָאד ,דרעפ סָאד סנגָארטעצ ַא טילפ
  ךעלסיפ עטקיטולבעצ יד ,דרעפ ןכָאנ ,םיא ךָאנ ןוא
 ,דערפלַא רזממ ןופ ןייוועג טשװעטַאקעצ'ס ןוא

 ,קַאז-יורטש ןטליופעגרעביא ןַא ףיוא ,ךַאד ןרעטנוא

 ,דערפלַא רזממ רעד רעטעקַאנ ַא טגיל
 "לבייש ןטכַאמעגוצ ןכרוד סױרַא טקוק
 ,ןקיטכַאנ ןפיוא דלַאװ ןפיוא
 .ןעגנַאגעגפיוא זיא סָאװ ,הנבל רעד ףיוא ןוא

 ,ןײרַא זדלַאה ןיא טכירק קַאז-יורטש ןופ חיר רעלעג רעד

 ,ןטיורק ךעלּפעק יד ףיוא סָאװ םערעוו יד ןופ רעקידנכירק

 ,ביוטשטפיג רענעטָאשעצ ַא יוװ --- ןגיוא יד ןיא ןוא

 ,לבייש ןגעקטנַא טַארוקַא טגנעה הנבל יד

 דמעה:ףָאלש סָאד יו ,ענייר ןוא ערָא-לק ַאזַא
 ,בוטש רעקידנגעקטנַא רעד ןופ לאינד עלעגניי םענופ
 ,הנבל ,ךיז ףיוא ןָאטנָא ךיד רימ זָאל ---
 ,הנבל ,דמעה-ףהאלש ןיימ ייז
 !וצ ךימ קעד ,הנב"ל ,וצ ךימ קעד
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 ןייצ עטצעזעגסיוא ייווצ עטשרעדָאפ ענייז רעביא
 ,ןטפול רעד ןיא יו ױזַא פיל עטשרעביוא יד טגנעה
 ,תושלח ןיא יו ,וצ םיוק-םיוק ןלַאפ ןקַאב יד ןוא
 ,ןרעיוא עטציּפשעגנָא עטרַאה יד וצ
 ,םירעדעג ןופ ףיט רעד ןופ ,ךיוב ןטּפמורשעגניײא ןופ ןוא

 ,רעגנוהד ןופ ןפמַארק רעדנַאנופ ךיז ןסייר ןוא ךיז ןעלקייק

 ,רעטנורַא ּפערט רָאּפ ַא ,רעמיצ ןטייווצ םעניא
 ,טעב ןרתאפעצ-קידנצכערק ַא ףיוא
 ,ערדלָאק רעטמולבעג ַא רעטנוא
 ּפָאשיב םוטמוט רערַאד ,רעגנַאל רעד טגיל
 .עכיּפָאשיב רעקידרעדיוג רעד ייב עביל טנָאמ ןוא

 ,לבייש ןגעקטנַא טַארוקַא טגנעה הנבל יד
 ,רעטוּפ טימ טיורב סָאד יוװ ,עקַאמשעג ,עסייוו ַאזַא
 .טייצ-טנוואא ןסעגעג טתאצה לאינד ע?לעגניי סָאד סָאװ

 ,הנבל ,ןכוזרַאפ ךיד רימ זָאל ---
 ,טַאז ךימ ךַאמ ,הנבל ,טַאז ךימ ךָאמ

 םינמיס ךרוד ןיוש טסייוו דערפלַא רזממ רעד
 ןקידנע ךיז טעװ סע סָאװ טימ ,סיוארָאפ טריּפש ןוא
 :ַאמ ןוא ידעד ןופ ןטנוא למוטעג סָאד
 ,ךױב ןיא שינעצעז טימ יצ ,ךרָאנש-רעכעלזענ טימ יצ
 --- םיא וצ טירט טימ ןוא לכרָאכעג-ףמיש טימ
 .רזממ םוצ ,םיא וצ טירט עשינלזג טימ
  ,הנבל ,ןענשקע טינ ךיז עמַאמ יד לָאז ---
 .ןענשקע טינ ךיז עמַאמ יד לָאז

 ,טלַארטשעגכרוד ךיז לָאמַאטימ טָאה שינרעטצניפ עלעג סָאד
 ,ןכָארקעגניירַא ,לבייש סזד ןכָארבעגכרוד טָאהד
 ,ןעמואושעגסורַא ןוא ןדערפלַא ןעמונעגטימ
 ,ן"לאינד וצ םיא טימ ךיז ןגפארטעגקעווַא ןוא
 .טקעדעגוצ םיא ןוא טעב ןיא םיא טגײלעגניײרַא

 ,עכיּפָאשיב ןופ רעדיוג םעד טלטרעצ ּפָאשיב ידעד
 ,ןּפי-ל עקידרעמָאי ענייז טימ טשוק ןוא טלטרעצ
 ; עטכַאלּפ ַא יו עטלַאק ַא טגיל ,עכיּפָאשיב יד ,יז ןוא
 ; רעדיױג םעניא ץעז ַא ןוא ףיוא רע טגנירּפש לָאמַאטימ
 ! רזממ ַא ,רימ ייב בוטש ןיא רזממ ַא ---
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 ,שינרעטצניפ סָאד ןכערב סיפ עגנַאל ייווצ

 | וצ םעדיוב םוצ ןרעּפיה סיפ ערַאד ייווצ
 ,קידעבעל טינ ,טיוט טינ ףיוא ךיז טּפַאכ דערפלַא
 :רעביפ ןקיטסגנַא ןיא ןייצ יד טימ טּפַאלק ןוא
 ! עװעטַאר ,הנבל ,עװעטַאר ---

 וו

 ,טנַאה סדערפלַא רזממ םענופ רעגנעל זיא קַאה '1
 ;קַאה רעד ןופ רעגנעל ןענייז טלַאּפש רע סָאװ רעצ"לעה יד
 ץלָאה םענופ ןוא טנַאה רעד ןופ ןוא קַאה רעד ןופ רעגנעל רָאנ
 .דרע רעקיטנװָא רעד ףיוא ןטָאש סדערפלַא זיא

 ,ןדָאב ןופ ןָאטעג סיר ַא ךיז ןבזה רעדלעו עקידתונכש יד
 סעּפַאל עקידנענָאילימ טימ ךיז ןָאטעג טיײרּפש ַא
 ודלַאה ןרַאפ םעדכָאנ ןוא סיפ יד רַאפ ןָאט ּפַאכ ַא וצ
 .דרע רעקיטנוװָא רעד ףיוא ןטָאש סדערפלַא

 ןעניגַאב טָאהד דערפלַא סָאװ ,לגיופ רעצרַאוװש-ןיורב רעד
 ,ּפָאק ןקידנפָאלש ןרַאפ טסענ ןופ טּפעלשעגסױרַא

 ,לגילפ ענעכָארבעגרעביא טימ ,רעקנַארק ַא ,רעדימ ַא טגיל
 .דרע רעקיטנװָא רעד ןופ קַאה רעד ףיוא טקוק ןוא

 ,לגיופ ןצרַאװש-ןיורב שבעד טרעטַאמעג טָאה דערפ"לַא
 ,קירוצ טּפַאכעגנָא ןוא טזתנלעג יירפ עלייוו עלַא
 ,ןייצ עקידרעכעל יד ךרוד טעיפאוועג ןוא טצנַאטעגמורַא
 ,דרע רעקיטנװָא רעד ףיוא ןטָאש ןייז יו ןעגנורּפשעג

 ,עּפולַאכ ןייז ןופ לעווש רעד וצ וצ-טמוק ּפָאשיב ידעד

 ,רזממ םענופ ןסייוש יד ףיוא טקוק ןוא טייטש ,ּפָא ךיז טלעטש
 רעדלעוו יד ןופ סנטָאש יד זַא ,ַאזַא לכיימש ַא טיג
 .דרע רעקיטנװָא רעד ףיוא טרעווילגרַאפ יו ןגיל ןביילב

 ,לגיופ רעצרַאװש-ןיורב ןייק טינ .ַאּפ רעד ,רע זיא סָאװרַאפ ,יוא , ---
 ?ןד"לַאה ןקידנפָאלש ןרַאפ ןּפעלשוצסױרַא טסענ ןופ םיא
 ,קַאה ַא רַאפ קיטשיץלָאה ןייק טינ ,ַאּפ רעד ,רע זיא סָאװרַאפ ,יוא
 "ל דרע רעקיטנווגצ רעד ףיוא רעלעג ַא רָאג םוטמוט ַא רָאנ

 ,רזממ םענופ עציילּפ רעד רעטניה טרעיול ןוא טייטש ץנירּפ "לטניה'ס
 .ןקור ןטימ טרעביפ ןוא ןגיוא יד טימ טרעקַאלפ ןוא טייטש
 ןָאט ילפ ַא ןלעװ דלַאב ןוא ,רעביפ ַא ךָאנ ,רעקַאלפ ַא ךבזנ
 ,דרע רעקיטנװָא רעד ףיוא טוט ןופ ןרעדעפ יד
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 (! קַאה טלַאּפש !קַאה טלַאּפש) דערפלַא---סיורג רָאנ ןרעוו ט'רע זַא , ---
 "? ןסקַאװסיױא ןיוש רע טעװ ןעוו ,סוזעי ַא ,סוזעי -- -- -- רע טעװ
 (!קַאה טלַאּפש !קַאה טלַאּפש) --- ןגיוא עדייב ןיא שינױעטצניפ

 / .הרע רעקיטנװָא רעד ףיוא שינרעטצניפ עטיור

 ,לגיופ-ססוג םעד טּפַאכעגקעװַא ןיוש טָאה ץנירּפ לטניהד'ס
 ,דלעפ-עזורוקוק ןטקַאהעצ םוצ ןכָארקעגקעװַא
 טעשטשמָארכ ןוא ,רעקידיירפ ַא ךיז רע טגיל ןטרָאד
 ,דרע רעקיטנוועאג רעד ףיוא הדועס עסיז ןייז

 .ענעטלָאּפשעצ ןיוש ןגיל רעצלעה עלַא
 (! טכַאנ .טכַאנ) .קַאה עטלַאק .טניװ-רעבמעטּפעט
 טקעל הנב"ל .גנוצ ץיּפש ַא סױרַא טקור הנבל
 .דרע רעקיטנװַא רעד ףיוא טשבייריש סטנוה םעד

 טרעקעל שריה

 ,טױר ןוא סיורג זיא םינּפ סהנבל רע1
 ;קיגױב ,םַאזנרָאהעג זיא סע"לסעוו עניימ רעטנוא לפיש סָאד ןוא
 ,טױט סטרעקעל ןגעו טכַארטעג ךיא בָאה גָאט ןצנַאג ַא

 ,קיגױא ,קידמינּפ-לופ טנייה סרעדנוזַאב הנבל יד זיא

 ,טנעוו עקידלַאװ יד יװ ,ןרָאי ענעגנַאגרַאפ
 ;ןעיצרַאפ ןוא זדלַאה ןיימ ףיוא ייז ןפרַאװ שינעגייווש ַא
 ,טנעה סטרעקעל ןגעוו טכַארטעג ךיא בָאה גָאט ןצנַאג ַא
 .הילּת יד ןפרָאװעגפױרַא ךיז ףיוא ןײלַא ןבננצה סָאװ

 :םעד ןגעוװ ןעגנוזעג גָאסייב ךיא בָאה ױזַא

 ןעמוק טעוו'ס זַא ,סייוו ךיא רָאנ ,ןעוו טינ סייוו ךיא ,ָא, ---

 םענ :םענייא ןדעי וצ ןגָאז טעוװ סָאװ .ַאזַא העש ַא

 "ףעמונעג טָאה טרעקעל יװ ,ךיז ןעניגַאב ַאזַא

 ,קירוצ ןוא ןיהַא ,עניימ סעלסעוו ,ךיז טגיוו

 ;ןעגנערב וצ טכפשנ ןלייא ןטניוו עסייה
 ,קירטש רעקי"לייה רעד וצ לָאמַאכָאנ ,לתנזמַאכָאנ גניז
 ןעגנעה ךיז טסייר סאו ,טקנעב סָאװ ,זדלַאהד םוצ ןוא
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 סעשרעגענ

 ,ךייא ןיא ןרעדנע טשינרָאג לעוװ'כ ,סרעגענ .,סייוו ךיא
 ;ןטייױורעד ןופ טשינ ןוא טנעָאנרעד ןופ טשינ
 ,ךיילג ןרעוו טשינ ,סנייא ןרעוו טשינ ןלעוװ רימ
 ,ןטייב טשינ ךיז ןלעװ ןטיוה ערעזדנוא ןוא

 ,ןיד ןרעו טשינ ןלעזו ןּפיל ערעייא
  :ןילהצוושעג ןרעוו טשינ ןלעװ עניימ ןוא

 דניז רעסייוו ךָאנ טפַאשקנעב עגר ַא רַאפ ןוא
 / .ןלָאצַאב טױט-ןסַאג טימ ץלַא ךָאנ ריא טעוו

 טָאּפש ןוא רעצ טימ טפרַאדַאב טלָאװ ריא .ָא

 -- ,ןכייקרַאפ דייר עניימ ןוא ןעלגנירמורַא ךימ
 ,טָארט ןקירעגיינ טימ ךייא ןשיווצ שמוק ךיא ןעוו | |

 .ןכיילג ַא וצ רעכיילג ַא טשרמולכ יו

 דיל-יודיו טימ ,טייקנפתג טימ םוק ךיא ןעוו

 ;ןסילשרַאפ טשינ ךיז ןעק סָאװ ,למיה ַא רעטנוא
 -- דילג ןוא טיוה רעייא ןופ ןייוועג םעד ןגעקטנַא
 - ,ןסיוועג ןיימ ןופ ןייוועג סָאד ךעלרעכעל זיא

 לעווש רעייא וצ ,ךיא ייטש רעטצנעפ ערעייא רעטנוא
 ; ערַאד ךעלּפערט רעטיא ןעלכיורטש ךיז זָא"ל ךיא
 לעז רעקידנברַאטש רעד רַאפ םימחר טעב ךיא א
 ,ערַאטיג רעטקינײּפעגרעביא רעקיטכַאנ רעייא ןופ

 ,ןײלַא רעטקינײּפעגרעביא ןַא ןיב ךיא --- ? סזק:וװ --- ,ךיז טכוד
 ;צסַאר ןופ קירטש ףיוא ,ריא יוװ ,רענעגנַאהעגפיוא ןַא

 ,ןיימעג רעקינייו טשינ ךייא רַאפ זיא רעבָא ןעזסיוא ןיימ
 ,עסַאמ רעשטניל ַא ןופ ןדעיַא ןופ ןעזסיוא סָאד יו
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 טניירפ רעקידנפיוקסיוא רעזדנוא טרָאװ סָאד ןייז "לתבוז

 ; עטשרעהדַאב ןוא עטצעל --- זדנוא ,ןרעדירברַאפ זדנוא ןוא
 טנייפ תונחמ ןשיווצ טפַאשרבח ןעגניזַאב ןוא
 .עטשרע יד ןופ ןייז סנייא לָאז דיל שידיי ןיימ

| 
 חנבל עסייוו

 ,סרעגענ ,סרעסעמ טימ ןײגסױרַא ן'רימ
 ,ןפָא ןסַאג עלַא רעביא

 סעגר עטעּפש יד ןטיהרעד ןוא
 ןפנאלש טייג הנבל עסייו יד ןעוו

 ,ןפרַאש ַא טינש ַא ןבעג ן'רימ ןוא

 : ןּפַאכרַאפ ןוא הנבל יד ןָאט סיר ַא
 ןפרַאד ןעק שרעדנַא רעוו זדנוא ץוחַא
 ,ןּפַאז וצ טייקסייוו ןופ תויח סָאד

 ,ןקלעװ ןיוש עדנָאלב יד סעיטסעב יד
 ןכירק ייז ריפ עלַא ףיוא םיוק ןוא

 ןקלעמ וצ הנבל רעד ןופ טסירב יד וצ
 ןכילּפ עטנקירטעצ רַאפ סייוו לסיבַא

 ,רעגיט םייב יװ ןייצ ןבָאה רימ ןוא
 ,ןעמָאװש עקיטייצ יװ ןּפיל ןוא
 ,רעגיז םוצ ןעגישזד ןוא ןעינהנו רימ ןוא
 .ןעמָאז ערעזדנוא ןיא ןגָארט רימ סָאװ

 ,סרעגענ ,סרעסעמ טימ ןײגסױרַא ן'רימ

 ,דנכס רעטצעל רעד זיב ןייג ןוא
 סעגר עטעּפש יד ןטיהדרעה ןוא
 ,הנבל עסייוו יד ןּפַאכרַאפ וצ

 ש ט נ י ל
 ,טעּפש זיב ירפ ןופ
 ,ןלַארטש ןופ ןייש ןיא
 טעלעקס רעסייוו ַא
 .ןלַאז רעביא טצנַאט



 ,ןייצ יד טימ טקַאנק רע
 -- :ןקַאב יד טימ טקַאנק רע
 .ןיילַא טָאג זיא רע
 ,ןקַאנק ןופ דימ טינ טרעוו

 ןורק ַא טגָארט רע
 --- :רענרעה ןביז ןופ
 --- ןייב רעסייוו זיא רע
 ."רענרעטוַאס , ַא

 סיינ ןייק זיא'ט ןוא
 :ןקע ריפ סטלעוו רעביא
 סייוו טינ זיא סע רעוו

 - .ןקעל עטַאיּפ ןייז ףרַאד

 טעּפש זיב ירפ ןופ

 ןלַאטש ןופ טכַאנ ןיא
 טעלעקס רעצרַאװש ַא
 ,ן"לַאפ ןייא ןיא טלַאה

 טוט רע :טניימ סָאד
 ,ןקור ךיז רַאה םוצ
 טונימ ןייא ןיא
 ןקוב לָאמ ןעצ ךיז

 ןייצ יד טימ טקַאנק רע
 ,ןקע ריפ סטלעוו רעביא

 ןייב ןייז טנרעל רע
 .ןקעל ןייב ןסייוו ַא

 וצ ךנצנ טצנַאט רע
 -- .עגישזד ַא ייברעד
 יוד ,רעלענש ,יעה ---
 ,רעגענ רעטמַאדרַאפ

 טָאג רעסייוו רעד
 ,קידלודעגמוא זיא
 ,טָאבעג --- טרָאװ ןייז
 .קידלוש :טניימ "?יעה , ןייז
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 ? ןעוורַאפ --- סָאװרַאפ

 .רעסייוו ןגערפ סינ

 .ןיוש ןוא --- יֹוזַא טָא

 .רעטייש א טנערב סע

 טנערב רעטייש ַא

 ,ןקַאנק ךעלטייש ןוא
 טגעה עטיוט ןוא

 ,ןקַאב ןטיוט ַא

 טעלעקס רעצרַאװש רעד

 ,ןעמַאזוצ טינ טלַאפ
 טעּפש זיב טכַאנ זיב
 .ןעמַאלפ ןיא טעגישזד רע

 ןֵש

 םאט לקנָא ןופ לקינייא

 ,ךיוב רעצרַאוש ,קיּפוּפ רעצרַאװש
 ךױי ענירג עטיוט יד ּפוז
 --- לסיש ןסייוו םעד ןופ
 זַאג ןהלעג םייב ךתגנרעד ןוא

 זַאשזד ןטיור ַא ןיא ךיז זָאל
 ,לסיפ ןקנילפ ןייד טימ

 ,סױרַא גנוצ עזָאר יד קעטש
 ,סױא ךעלקעד-ןגיוא יד רעק
 ;רעטלוש יד ףיוא-עברָאה
 ךַאד ןוא טנעוו לסיירט ַא ביג

 --- ךַארק ןוא ךַארק --- עקזייה ןייד ןופ
 ,רעטלומ-הרובק יד טָא

 --- יװ-ייס ןלַאפנייא ףרַאד ץלַא
 --- ימ ןופ טכנרט ןיא טגיל ןברוח
 ; רעטַאמ ןוא דלַאװג ךרוד ימ
 ,לַאטש ןייד ףיוא טרעיוה הללק
 לַאז ןפיוא -- רערעמ ךָאנ ןוא
 ,רָאטַאטנַא"לּפ-רַאהד ןייד ןופ
 םַאט לקנתא ךיז טּפעלש ;=:"טָא
 םַאלפ-רעטייש םוצ ליטש ןוא םורפ

 ; רעטייש ןיא ןיירַא --- ןוא
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 טםעס לקנָא ןוא ---.םַאט לקנָא

 ,םש ַא טָאה ןַאמסטרָאּפס ַא ןופ

 .רע טייק ימוג-ילגיר

 ,םַאט לקנָא ןופ לקינייא |
 םס םענירג טימ ןָא ךיז ּפוז
 --- ,רעבעצ ןסייוו םעד ןופ
 ,ּפָאה ַא ךָאנ ןוא ,ּפָאה ַא --- ןוא

 ּפָאק סנדייז םעד --- טנַאה ןיא ןוא
 .רעבעל-ןוא-גנול ןייז ןוא

 דואווילַאה

 ,טיוה ענעדלָאג יד ךיז ףיוא ןסייר ןצנַארַאמ
 ,רעווילג ןקיטכַאנ ןיא ןעיירש ןעמולב
 טיוב שינרעטצניפ ןוא טבָארג שינרעטצניפ ןוא
 .רעוויבַא טָאג וצ סמערוט ןוא ןצַאלַאּפ

 ,ןעז טלָאװעג ןוז ןוא לכיימש רָאנ ךיוא טלָאװ'כ
 : ךעלקילג זיא ןוא טעז רע זַא טניימ רעדעוװטעי יו
 ןעצ יד רעגניפ יד םוטעמוא ליפ'כ רעבָא
 ,ךעלקירטש ףיוא ןוז יד טיצ סָאװ ,םעה ןופ

 ץימ ןוא לקעלג טימ טצנַאט סָאװ ,םעד ןופ
 --- ,ערדוּפ ןוא ברַאפ ןיא רעטערב-ליװעדָאװ ףיוא
  ץילב ַא ףױא טיר רע ,רענוד ַא יו טלַאש רע
 .ערדוכַאל ןטצעל ַא ןופ ןייועג סָאד טנייוו ןוא

 טכָאמשרַאפ גנידצלַא טָאה טָאג-דואווילַאה רעד
 ;ערע"ל רעטרעװ טימ טצלירגרַאפ דנַאל'ס ןוא
 טכָאפ ןוא טייטש רע .,טגיוו ןוא טייטש רע
 .ירעמ דרָאפקיּפ רעביא ןעמלַאּפ עטיוט טימ

 ,ברַאג ןוא םיוב-טכורפ ןוא ,ןטרָאג רעתמא ןוא
 -- צצַארּפ ןופ רעייפ ןיא סנקור ענעגיובעג
 --- ברַאפ-טנורגרעטניה ַא יו רעמ טינ זיא ץלַא סָאד
 .עיצַארָאקעד ַא סקנעבריעפ סַאלגָאד רַאפ

  ,טגייטש גָאטליואוו רעד ,ןעילוה ןצַאלַאּפ
 ,ןגייווצ ענעדָאלעג ןכערב ןטניוו ןוא
 ,טגייוש רבדמ ןוא ,יינש טגיל גרעב ףיוא
 | ,ןגייווש ןופ ץרַאה ספאד טכעטש סוטקַאק ןוא
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 (*ליוו - רוּפ - יו

 קעװַא זיא גָאט רע }
 ןֶָא טמוק טנוװָא רעקידלַאװ רעיז ןוא
 ןגייווצ שרעייז ןָא ןציּפש רעמייב יד
 .ךיז ןכעטשניײרַא וצ טייקליטש רעטכידעג רעד ןיא

 -- טשרע טכַאנ בייהנָא .,טכַאנ
 .ןגיוא יד טימ ןעז וצ טינ ד"לַאװ םוצ לגעטש סףאד זיא ןיוש ןוא
 ,שינרעדליװ ןיא ןכירק עניימ סיפ יד
 ,טלעק ןעמעטָא ןעגנול עניימ ןוא
 ,לָאמַאטימ רעטרע עכעלטע ןופ
 .ןרעפעלשרַאפ םבוצ ,ַאזַא דיל-גיוו ַא יצ
 ,ןקערשרעד םוצ ,ַאזַא דיל-גָאלק ַא יצ

 :לוק סָאד ךיז טגָארטרעד
 --- .,ליוו---רוּפ---יוו

 ? ליוורוּפיו טניימ סָאװ
 .ןיב ךיא רעוו ,דלַאװ רעד ךימ טגערפ סָאד
 .רענייד ןיב ךיא ---
 ,שטנעמידלַאװ ןיבנ ךיא

 קירוצ ןעיצ עניימ סיפ יד שטָאכ
 .רעטצנעפ ןקיטכיל ןטימ בוטש רעד וצ
 ,בוטש-דלַאװ ןיא ,בוטש ןיא
 ,עלעגניי ןיימ ןפָאלש ךיז טגייל ,סיוא ךיז טוט
 ,ךיז ןָאטסױא םיא טפלעה ,םיא ןבעל םייוו ןיימ

 ,ןיוש
 .רעטצנעפ עקיטכיל סָאד ןשָאלרַאפ

 ,ליוו---רוּפ---יוו

 ,רימ עלַא
 ,בייוו ןוא ןַאמ
 -- דניק ןוא בייוו
 ,זדנוא ןיא דלַאװ
 ,זדנוא ןיא גנַאלש

 ,רעּפַאלק-רעּפַאלק
 גנַא"לש-רעּפַאלק
 .זדנוא ןיא

 ןעמָאנ ןב-?עז ןטימ לגיופ ַא ןופ יײרשעג-טנווָא (*
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 ,םיוב ןדעי ןעמענמורַא ןליוו טנעה עניימ

 ,זָארג ןדעי וצ ןלַאפוצ ןליוו ןּפיל עניימ
 .ןייטש ןדעי ףיוא ךיז ןגײלרעדינַא ליוװ ּפָאק ןיימ
 ,ריד וצ טפַאשקנעב ןיימ ךיז טיצ בייל ןיימ ןופ שינעפיט רעד ןופ

 ,דרע
 ,ריד ןיא ךיז ןבתצרגנײרַא וצ לצרָאװ ַא יו ךיז טיצ
 | ,דרע
 ,ריד ןיפ:+ סרעבגע ןוא ,לגענ ןוא ,ןרעמַאלק ןזָאלרעדנַאנופ וצ
 ,דרע
 ,דרע ,ןייז ןפָא ךיא ןעק ריד רַאפ
 ,דלַאװ ,ריד רַאפ ךיז ןעמעש טינ

 | : ןגָאז וצ

 .קיטשרָאד ןיב ךיא
 ,קירעגנוה ןיב ךיא
 ,טכעלש ןיב ךיא
 ,קידהוואּת ןיב ךיא
 ,ענעסָאלשרַאפ עניימ .,ןּפיל עניימ
 ,רעגיט םייב יװ ,רעדנַאנופ ךיז ןסייר
 לגענ טימ ןוא ןייצ טימ ןוא
 ,רעפעשַאב ןיימ ףיוא ,טָאג ףיוא ףױרַא ךיז ךיא ףרַאװ

 .ץרַאה ןייז ךרוד םיא ךעטש ךיא ןוא

 .רָאא קיצרעפ --- רימ רעטניה

 !רָאי קיצרעפ יד רַאפ ןיוש ךיז ןָאטעג טינ טָאה סָאװ

 | ? ןענעכערסיוא
 ,דלַאװ ,סנייא ץלַא ךנד זיא ריד
 .סנייא ץלַא ךיוא ךָאד זיא ,טָאג ,םעניימ רעפעשַאב םעד

 -- ,םעניימ בילוצ ,עלעגניי ןבילוצ ןדייס

 ,שבענייז ןופ ףָאלש ןופ םיא ןקעוופיוא ןוא ןייג ןדייס

 -- םיא וצ ןגָאז ןוא
 ? םיא וצ ןגנכוז סָאװ

 ,ליוו---רוּפ---יוו

 .ליטש ןיב ךיא .קירוצ קיאור ןיב ךיא :טניימ סָאד ?סָאד טניימ סָאװ

 ןגרָאמ םענופ סיוש ןיא ןוא ,תאד זיא ןגרָאמ ַא סָאװ ,טוג ךָאנ

 ,עשירפ טימ רעטרעו טימ תורצוא ןוא ,עיינ ןעגנואוט טיירגעגנָא ןגיל

 ,ןרעדנע ,ןקיטיגרַאפ ןענעק וצ ןקילב ןוא ןעלכיימש ןוא

 ,גנוטסיירט ןוא טפַאשביל ןוא טייקיירטעג ןוא דיירפ ןעגנערבנָא ןוא

 .ןקיווקרעד ןּפיל עזגורב ןוא ,ןשטיינק ןכיי"לגסיוא ןוא

27 



 ,גנולצולּפ ,ןעוו זיא יו --- ?לייוו ,ָאד זיא ןגרָאמ ַא סתאוו ,טוג ךָאנ |
 ןברַאטש םענ ןוא ,דרע רעד וצ לַאפ ַא ןוא ךָארב ַא ךיז ביג ךיא

 ןרעה לָאזס רע ָאטשינ רענייק זיא'ס ןוא ,ןײלַא ןוא ,דלַאװ) ןיוא |
  ,טפָאלש עלעגניי ןוא . . . ףור ןטצעל ןיימ ,טעבעג טצעל ןיימ

 ,טיגרָאג .טינ ןסייוו ייז ןוא .בוטש ןיא זיא בייוו ןוא
 | ,ןייא ךימ טסילש דלַאװ ןוא

 ןט"לַא םייב טביילב ץלַא ןוא .ןלַאפרַאפ ןוא .וצ ךימ טקעד טכַאנ ןוא
 ,טעבעג ןיימ ךייא וצ ,רעמייב ! רעדעפיילב ַא ןוא ריּפַאּפ לקיטש ַא --
 :ירשעגסיױא םענעגייא ןיימ רעביא טיג ,ךיז טיירשעצ ,ךיז טגיוועצ
 -- --- .רעדעפיילב ַא ןוא ריּפַאּפ לקיטש ַא

 ,דלַאװ רעד טעיַאטרַאפ ןוא ליטש |

 --- == .ליוו----רופ----יוו

 ,.ליטש טינ ,קיאור טינ רעדיוו ןיוש ןיב'כ :טניימ סָאד ? סע טניימ סָאװ

 .םולח ןופ ןוא רָאװ ןופ ןבעל סָאד ןגעקטנַא ןָא טמוק טָא

 ןטלַאטשעג עלַא ןענעגעגַאב וצ טנעהד יד סיוא קערטש ךיא
 .ןעיירפרעד וצ טרָאװ תצ טימ ךימ יצ ,ןרעה רימ ןופ טרָאװ ַא ןעמוק סָאװ
 "ּפַאש , עמַארד רעד ןופ ןדלעה עמערָא יד ןגעקטנַא ןעמוק טָא
 .ןןלעטשפיוא ,ןטכַארטסױא ןיא טשרע ט"לַאה'כ סָאװ

 .ןעניגַאב ןעירפ ןוא ןעיורג ַא ןיא ּפַאש ןיא ןיירַא ייז ןעמוק טָא
 ןטרַאק יד רעגייז ןפיוא ּפָא יז ןּפָאלק טָא
 .ןענישַאמ יד ףיוא ןיוש ןצנַאט טָא
 ,סנקור עקיציּפש יד טימ ,סנקור יד טימ ףיוא ייז ןעגנידּפש טָא

 ,רעשיניפ ןוא רעסערּפ ,סרעדיינשוצ ןוא סרעטיירּפָא
 ,רעטלַאק ַא ,רעכיוה ַא ,רעניד ַא .סָאב ַא ןיא טָא ןוא
 ;ןשרעהַאב ,ןעמַאצ סָאװ ןגיוא טימ ,ןַאמסטּפעשעג רעגנערטש ַא
 | ,רעטייווצ ַא זיא טָא ןוא
 ,ןסיוועג ןקנַארק ַא ןופ ךָארב ןיא .ךיז טיירד סָאװ
 .ןירעטײרּפַא עטלַא ןַא ,ענעסעזרַאפ ַא דיומ ַא זיא טתא ןוא
 ,עטקניהעג יװ ,זדנעג עטרעקיוהעצ יוװ ךָאנ ריא ןעיײג טָא .יז טמוק טָא
 .טפַאשביל ןנצ ןוא קילג ןָא ןרָאי ענעסירעצ ,עטציירעצ
 ..ןעלדָאנ ענעכָארבעצ --- ןענייוועג רעקיטש ענעכַאטשעצ

 רעטיור ַא יװ טינש ַא יװ ךרוד טייג ןבעל ריא יו עז ךיא
 ךיז טליוו ריִמ יו ,ָא .ןעגנולדנַאה ןוא ןעניױשרַאּפ עלַא ךרוד

 ןבעל ןטסמערָא ןוא רעיורט ןטסמערָא ןעוועטנורגרעד

 -- -- -- ןקעלּפטנַא ןעניז ןוא
 ןעמעלַא ,ןעמעלַא רעביא ףיואיטייג סָאװ ,טכיל סוד זיא טא ןוא
 --- == .ןברק ךרוד ,טפַאשביל ךרוד ,טַאררַאפ ןוא טיוט ךרוד
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 ןגעקטנַא רימ טמוק סָאװ ,רעדמערפ ַָא ,וטסיב רעוו ---

 / .עצלָאטש ,עקיאור ,ענעטסנאמעג טימ טירט טימ

 -- ?ןברק ןופ םעטָא ןטימ רימ ףיוא טמעטָא ןוא
 .ךיד ןעקרעד ךיא .סייו ךיא ,סייוו ךיא

 .וכלומ המלש ,ריד ןגעוו גנַאזעג'ס טנעיילעג טשרע טנייה בָאה'כ
 | .רעטייש ןופצ רעייפ -- --- .סעלעיעל ןופ גנַאזעג

 -- החמש טימ ןבעל'ס ןבעגּפָא לָאז ,ןבעל זיולב טגָאמרַאפ סע רעוװ ןוא,

 --- ?גנוקינייר ףיוא ןוא ןערב ףיוא ,רעטייש ןופ רעייפ ףיוא,
 עלַא ןגעו טכַארט ןעמ ןעוו ץרַאה סָאד טרעװ טליטשרַאפ ןוא טמעשרַאפ

 .גנוקינייר וצ ,הילת וצ ןבעל סָאד החמש טימ ןגָארטעג ןבָאה סָאװ

 -- -- רענערב יצ -- טרעקעל יצ -- וכלומ יצ

 .רעגעג ַא ץעגרע יצ

 .ערעדנַא דלַאב ןעמוק ןלעװ .רעמ טירט ןייק טינ רעה ךיא
 ,םענעגנַאהעג ןופ זדלַאה רעד ךיז טיצ סע
 -- .ןטנערברַאפ ןופ ףוג רעד ךיז טפרַאװ סע
 | ,ןגייווצ ךיז ןכערב סע
 ,טניוומערוטש ןיא רעטעלב ךיז ןגָארט סע
 ,יירשעג-טנוועש --- טניווװמערוטש
 --- ,יירשעג-לגייפ ---- טניוומערוטש

 | --- יו
 --- רופ

 .ליוו
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 ךָאװטימ סיטעזנַאװ ןוא ָאקַאס

 ,סעמ ,ןָאטְסָאב
 -- ,טסוגיוא רעטנעצ
 .תעל-תעמ-הסיסג
 ,קעװַא גָאט
 .ןָא טמוק טכַאנ ןוא
 ןיירַא טסייב ןוא ןָא טמוק טכַאנ
 ןָאצ ןטשרע ןַא
 ,הנבל רענעגנַאגעגפיוא רעד ןיא

 ,סעמ ,ןָאטסָאב
 .ךָאװטימ
 ,ךצווטימ סיטעזנַאװ ןוא ָאקַאס

 ךעלדנייב יד רעביא
 -- צץקנישַאמביירש ןופ
 לדיימ ַא טצנַאט
 -- צקנילפ רעגניפ טימ
 ,ןייש טּפַאלק
 ,ןייר טּפַאלק

 ,טקנוּפ ,טּפשמ
 ,טקנוּפ ,רזג
 ,ט---י---ו---ט

 ןיוש רָאי ןביז)
 ,דנַאנַאכפבצנ

 ,ָאקַאס טסע
 יטעזנַאו טסע
 -- טיורב טָאטשנָא
 (.טיוט

 לוטש ןרעטניה ןוא
 ,רעמַאק ןטיוט ןופ
 ,טיירג ןיוש טייטש

 ,רעמַאה ןוא קירטש טימ לָאמַא יו טינ

 ,םינּפ-ןקסַאמ טימ לתצמַא יו טינ
 -- טנַארּפ ַא --- טצוּפרַאפ רָאנ
 --- טנַאה ,סלדיימ ַא יו ,רעטריקונַאמ ַא טימ
 -- ןעּפױןטנוַאפ ַא ןוא רעגייז ַא ענעשעק ןיא
 ,ןעמ"לטנעשזד-ןוילּת רעד טרַאװ ןוא טייטש



 ןיוש רָאי ןביז)
 ,דנַאנַאכָאנ
 עקידנצנַאט ַא טייז
 טנַאה
 -- טיורב טָאטשנָא
 טיוט

 ,לוק ןיימ ןרעהדרעד טינ טעװ ריא ,סייוו ךיא

 ; ןרעה ןזָאל םיא זומ ךיא רעבָא
 טייצ רעקיטנייה ןיא זַא ,ךיוא סייוו ךיא

 :יירשעג עטלַא סָאד ןעיירש וצ טסיזמוא זיא
 ,ייוו יוא,
 ,לָאטש ןופ רעטרַאה זיא ץרַאה רעיא,
 / == "ןרעטש רעייא רעּפוק ןופ ןוא,
 ,ןטספארּפ ַא ןושל ַא טימ ןדייר ןעמ ףרַאד טנייה

 : רעייפ רעדנַא ןַא טימ
 --- ,ןָאטסָאב ,סטעזושטַאסַאמ ---
 ןטסתצק ךייא טעו סע : טיירש טלעוו עצנַאג יד

 ,רעייט ,רעייט

 ,רעטכיר ,לטנַאמ ןייד ןיא ךיז לקיוו
 ,רָאסעּפָארּפ ,לטיה-סוחי ןייד טימ ךיז קעדרַאפ

 --- + רָאטַאנרעבוג ,טכַאמ ןייד וצ לכיימש
 רעטכינ יירד עקיצנייא יד ריא טנעז טנייה
 ,הסיסג טימ רענעקנורטעגנָא רעד טכַאנ רעד ןיא

 רעסעלש-הסיפת וליפַא ןעוו ,ן'העש יד ןיא
 .התימ יד ּפָא טלעטש ,רעטכירניה :ןעיירש
 | : טרעפטנע ןָאטסָאב רָאנ

 .ןברַאטש
 לטיהד ןצ"לָאטש ןפיוא ךיז טזתזלרַאפ ןָאטסָאב
 ,לטיט ליפיוזַא טימ ,ןציּפש ליפיוזַא טימ
 .ןברַאש םעד רָאנ שרעדנַא טינ ליוו לטיה ןוא
 ,דלַאװג רעטלַאק --- לטיט ןרעטנוא ןוא
 { ןברתאה -- דרע טבירבק ןוא
 ,טנוה רעד יו ךיז טעב טלעו רעד ןופ ץרַאה
 ; ןטָאברַאפ זיא גנַאגנײרַא רָאנ ,ריט ןיא טּפַאלק
 ,ןברק ןצנַאג םעד "ליוװ ןָאטסָאב
 --- .טנופ ןצנַאג םעד שיילפ סנברק ןופ
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 יטעזנַאװ ןופתצ ָאקַאס
 -- { ענירג ןענייז
 ,סנָאסנָאשזד ,טיירש
 ,האנש רעלעג טימ
 יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס
 -- :ג רענעילַאטיא ןענייז

 ,עלַא טיירש

 : רענעמ-קידרָאנ
 - טיש ט"לעוו ןוא
 ,ןטַאטש עטקינייארַאפ ---
 ןעװַארּפ טעוװ ןָאטס אב
 ,ןטַאז ַא טיײצלָאמ ַא

 ןסע טעוו ןתאטסָאב
 עטעּפש ן'העש-טכאנ ןיא
 שיילפ ןטָארבעג
 .יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס ןופ

 ,רעגײזַא ןעצ .,רעגייזַא ןיינ

  :ןָאק ןיא ייווצ ן'העש ךָאנ
 ןיירַא טסייב טכַאנ יד
 ןָאצ ןטייווצ ַא
 ,הנבל רעד ןופ בייל םעד ןיא

 ,הנבל ,הנבל
 -- ןדנעוו וצ ןעמעוו וצ ךיז ָאטינ
 --- ,הנבל ,ריד וצ ךיז ךיא דנעוו

 ,ןדינשעצ לטרעפ ןיא ךיז זָאל
 םעד ךרוד רשפא

 {ןדיימרַאפ רזג םעד וטסעוו
 ,הנבל ,הנב"ל
 ןגער ַא יו ךיז טישעצ
 .סעמ ,ןָאטסָאב רעביא
 ןגעװַאב ץרַאה סתצד וטסעוװו רשפא
 ,סנ יצ ,םימחר וצ
 ,הנבל הנבל
 ןהעש יד ןפיול סע לענש-שירעטעררַאפ יו

 ;ןטנעצ םעד ךָאוװטימ ןופ
 ,טנייה ןָאט טשינרָאג ןעק שטנעמ רעד ןוא
 ןעיָאו ןוא ריפ עלַא ףיוא ןלַאפ ןדייס

 --- ,ןטנעקרעד ןפיוא ךָארב םענעגייא ןפיוא



 ,ןסירעג ךיז ןריט עלַא ןיא
 ,ןסיבעג ּפערט עלַא
 ןלעוװש עלַא ףיוא ךיז טשטיינקעג
 גנולק ַא ךָאנ גנולק ַא ךָאנ גנו"לק ַא
 ,רַאה ןטסנעלק ןוא ןטסערג ןופ ךעלקעלג יד ןיא
 | י --- ןוא

 וי -- שטנעמ

 גנוצ רעטקעטשעגסױרַא טימ ןבילבעג ןגיל

 | .רעצ ןטסיוװ ןוא ןטזתצלרַאפ ןיא

 .רעגיײזַא ףלע .רעגײזַא ןעצ
 ןָאק ןיא ענייא ךתנ העש ַא
 ןיירַא טסייב טכַאנ יד

 ןָאצ ןטירד ַא
 .הנבל רעד ןופ בייל םעד ןיא
 רעכעלזָאנ עניימ וצ ןוא
 ךיז חיר ַא טגָארטרעד
 ןטעילַאמסעגּפָא ןופ טיוהד ןופ

 ,ןטנערברַאפ

 ןעמלטנעשזד-ןוילּת)
 סױרַא טמענ
 ,ןעּפ-ןטנוַאפ ןייז
  טביירשרַאפ ןוא

 פלעכיב ןיא
 םוטָאד ַא
 ,ןטנעצ ןכָאנ
 שמעדכָאנ ןוא
 ,עוװַאק רע טקנירט
 : רעטנוא ךיז טגניז ןוא

 ,עקירעמַא ַא ---
 ,עיירפ ןופ דנַאל

 ( -- עװָארב ןופ דנַאל

 ,הנבל ,הנבל
 ? ןדרָאװ רעד הסיפת ןיא טציא טוט סָאװ
 ,הנכס ,הנכס : טרעפטנע הנבל יד

 .ןדרָאמרעד טעװ לוטש רעשירטקעלע רעד
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 : ךיא גָאז
 ,ןרעווקס ףיוא ןענאפ
 ,ןרָאצ רעטעברַא
 ,ןטַאקַאלּפ ..סקיירטס

 ,ןעיירשעג טנוב
 ? -- טשינרובנג --- ןוא

 ,ןרעהרעד ייז טינ
 ןעייטשרַאפ ייז טינ
 43 -- טשינרָאג

 ןרעה ענעי ,ענעי ,ענעי
 ,סעמ ,ןָאטסָאב ןופ
 ? -- ןדרָאל יד ,רעקיטלעװעג יד ,עגולק יד

 ,סעי ,סעי ,סעי :הנבל יד טרעפטנע
 ןדרָאמרעד טעוװ לוטש רעשירטקעלע רעד

 .רעגיײזַא ףלעווצ .,רעגיײזַא ףלע
 ,ןָאק ןיא רעמ טשינרָאג ןיוש
 ,ןָאט טשינרָאג ,טשינרָאג ןיוש רעמ ןעק שטנעמ ןוא

 ; ןגרָאװרעד ךיז טָאה לוק ןגייא ןייז
 .ָאטינ ,:ב:טינ ,ָאטינ ךיוא ןיוש זיא הנבל יד
 עטנערברַאפ ַא ,ענעשַאלעגסיוא ןַא טגיל יז
 .ןגרָאמירפ ןופ ןשירטקעלע ןפיוא לוטש ןפיוא

 קרָאי וינ

 ןסַאג ענייד ףיוא לָאמ ליפיוו ,קרָאי-וינ ,קרָאי-|')

 טכיזעג סָאד טיהעג ,טלַאקדנָא-ײנ טכוזעג ךיא בָאה
 ,ןסַאמ עקידנעייגפיוא --- ןומה ןקיברַאפ ןופ
 .טכירעג םוצ ןטלעטשעג ַא ףיוא יװ טקוקעג ךיז ףיוא ןוא

 ?ןכערברַאפ ןיימ זיא סָאװ ןוא דלוש ןיימ זיא סָאװ
 ?ףָארטש יד זיא סָאװ ןוא רעטכיר רעד זיא רעוו ןוא
 ,ןכערב טינ ןבעל ןייז ליוו סףאוו ,רעד זיא קידלוש םינּפַא
 .ףוס ןייז רעביא יו רעמ ביײהנָא ןייז רעביא טרעטיצ ןוא

 ,רעסעב ןייז "לו ךיא שטָאכ ,עלַא ןופ רעגרע ןיב ךיא :ךיא טכַארט

 -- .דוסי רעד ךיז טלקַאװ ןבעל ןיימ רעטנוא
 ,רעסעלש רעמ ךָאנ טימ טקַאהרַאפ ךיא בָאה ןריט עטכַאמרַאפ
 .דוס רעזייב ַא ךָאנ ץלַא זיא םייחד עיינ ןוא
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 ,רעטיצ רעקידנרירפ ַא לָאמַא ןָא רימ ףיוא טלַאפ
 ,טָארד קיכעטש טימ יװ ךיז טימ םורַא ךיז לגניר ךיא ןוא
 ,רעטיב ןלָאצַאב רַאפרעד לעװ ךיא סייוו ךיא ןוא

 .טָארט ןקידנעמוקנָא ןייז רעה ךיא ,רענָאמ ַא תצד זיא'ס לייוו

 ,רעּפעק רעד ךיז טרעטנעענ ןרעווקס ןופ ןרעיוט יד וצ

 / ,דלוש רעטנָאמרעד רעדעי רַאפ ןּפעק וצ טיירג

 ,רעּפעש ןיא ,ןקירבַאפ ןיא ,סרעלעק ןיא טעװעדָאהעג ךיז טָאה רע

 .דלודעג ןופ ןייטשפרַאש ןפיוא קַאה ןייז טפרַאשעג ןוא

 + ןענעקרעד וצ ךיד -- םייה עיינ ,עקירעמַא

 ,סַאג רעטסגנעל רעד רעביא ףוג ןיימ טימ סיוא ךיז ךיא קערטש

 ןענערב וצ ןָא ןבייה בייל ןיימ ןוא דיי"לק ןיימ זיב

 .סַאלק ןוא עסַאר ןופ רעַייפ ןקיטולב ןייד טימ

 ןגָאװטסַאל ןופ דָאר

 ,דניק סָאד טעגרהרעד ןוא טמענ ןגָאװטסַאל ַא ןופ דָאר '}

 ; טנעה ייווצ סעמַאמ רעד ןקידייל טימ רעביא טזָאל ןוא

 ,טמירקעצ טרעוו ןוא טמענ םינּפ סעמַאמ רעד
 ,טנעוו ייב קעװַא ךיז ןרַאש ןוא ןעמענ ןעלסקַא עריא ןוא

 ,ןייועג טעיַאטרַאפ .בורג .,םבלוע-תיב
 ,בורג יד טישרַאפ עטעּפָאל עטיירב יד

 --- יג ךיז טזָאל ןעמ ןוא טכיזעג סָאד קעװַא טרעק ןעמ

 .בוטש ןיא קירוצ טמוק ןעמ זיב --- טרָאפ ןעמ ,טייג ןעמ

 ,טוג יאדווא ךֹומוֹד זיא --- בוטש ןיא טמוק ןעמ זַא

 -- ,ףוג ןדימ םעד ןעורּפָא ןזואל ףרַאד ןעמ
 ,טור ןעמ ןוא ןעמ טמענ ,ךיז טגייל ןעמ ןוא ןעמ טמענ

 .ףיוא ךיז רעדיו ןעמ טבייה גָאט ןופ גנַאגפיוא ןטימ ןוא

 .ןייא ךיז טשַאװ ןעמ ,רעדיילק יד ןָא טוט ןעמ

 ;ּפַאכ ַא ,סיב ַא -- טעברַא רעד וצ טלייא ןעמ

 -- ןיינ ,קיצנַאװצנואיירד --- ,"לע ,יײװבָאס-

 .ּפַאש ןיא ןישַאמ רעד ייב -- עגר רעד וצ ,טונימ רעד וצ

 .ּפעטש .לדָאנ .סערּפ .רעסעמדיינש

 -- .ןָאסַאפ ,שידָאמ ,רעטצנעפיוש .,סיּפָא

 -- פעלש ַא ,טינש ַא לָאמַאכָאנ ,לָאמַאכָאנ

 .ןָא טמוק ןגָאװטסַאל ַא ןופ דָאר ַא לָאמַאכָאנ
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 ,טולב טימ ןסָאגרַאפ טגיל קורב רעד לָאמפב:כָאנ

 ; םורַא ךיז רעדיוו ןעלבמָאב טנעה עקידייל ייווצ
 ,טוט הכאלמ ןייז רעבערג-םירבק רעד לָאמַאכָאנ
 .שבורק קיבײא ףיוא טרעוװ םינּפ ַא לָאמַאכָאנ ןוא

 ןרעדנואווַאב טינ

 ןעלטרעצ טינ ,ןרעדנואווַאב טינ
 רעטרעצעגסיוא ןיא דיירפ ןיא
 --- ,רעטרעוו עקידנגיוורַאפ
 ,ןעלטרעפ ,ןרעטי"לּפש --- ןרעמַאה רָאנ

 רעטילּפש ןוא ךורבטרָאװ ןוא
 | -- ; ןקידנואוו ,ןקידנואוו לָאז
 גנורעדנואווַאב טסבלעז ךיז ןופ קינד ןוא
 .רעטיב ןעמיושפיוא לָאז

 ,רעטסי-לפ ןרעטסילפ סו ,ןּפיל ןוא
 ןלָאװשעג ןעגנעה ןביילב
 ןלָאהרעדיװ ןייא ןופ רעביפ ןיא
 .רעטסיזרַאפ ןופ טיונ ןופ רעיורט םעד

 ,קיבַאמ ןוא קיברָאה זיא ןבעל סָאד
 ןכָאמ עקיברָאה יד רעטנוא ןוא
 ןכָארקרַאפ ןציז וצ רעסעב ןיוש
 ,קיכָאנק ןוא טרעווילגרַאפ ןגייווש ןוא

 --- ;ןכַארבעצ ןגייווש סגתזד לָאמנייא רָאנ

 ; רעקקירוצ ןייק תצטינ
 רעקיטש ףיוא ,ךורבטרָאװ ףיוא
 .ןכָאנק עטמערוטשעצ רעקרַאטש טצנַאט

 ןעניגַאב-ייװבָאס

 ,ןפוג עטכַאועגפיוא טינ ךָאנ ןופ גנַארדעג ןיא
 ,טנגיובנלע ןופ ןוא ןעינק ןופ גנורעמַאלקרַאפ ןיא

 ,ןקירבַאפ וצ ,רעּפעש וצ שינעגָאי ןיא
 --- גנַאזעגרָאפ עקידנעניגַאב סָאד ןריובעג טרעוו
 ,ד"לודעגמוא ןקידנגייווש ןופ גנַאזעגרפתאפ



 ,ימ רעקידנעמוק ןופ
 .םירבא עטורעגסיױא טינ ןופ גנפנלק רעּפמעט ןופ

 .ןַאב ,גָאי ,גָאי
 ? ןיהואוו
 | ? סנעמעוו
 .רעקילעפוצ ןייק טינ זיא רעטסקילעפוצ רעד
 ,ףוג וצ ףוג
 ,יורפ וצ --- ןַאמ
 .ןַאמ וצ --- יורפ
 ,רעדמערפ סָאװ --- ףוג
 ,רעטלעק סאו --- ףוג
 -- רעפייטש סָאװ ףוג
 -,רעטנעענ ,רעטנעענ

 ,רעטכַאװעגפיוא
 | ,רעטקערטשעגפיוא
 .ןטסורב ןופ שינעפיט רעד ןיא --- סנגיובנלע
 | ,רעזייב סָאװ --- גיוא
 ,רעפרַאש סגאצוו --- גיוא
 | רעפיט סָאװ --- גיוא
 ,םענעגייא ןייד לּפַאצרַאװש ןייד עז
 גנואעז ןייד עז
 ,ןגעקטנַא גיוא סנכש ןייד ןופ גנואעז רעד ןיא
 .ןעניגַאב ץרַאװש ןופ טכיל םעניא
  ,ןכש ןוא --- ךיא
 ,ןכש ןיא --- ךיא

 .ןכש ןיב --- ךיא
 ,רעדמערפ סָאװ --- ףוג

 : רעטנעענ ךָאנ וצ
 ,רעטלעק סָאװ --- ףוג

 ; רעסייה ךָאנ וצ
 ,ץיירפיוא ןַא --- בייל סנדעי
 .סיירפיוא ןַא --- ליומ סנדעי
 ,ץ"דאנש --- םעטָא
 / ץיילפרַאפ ,םָארטש ַא ביג

 ןקַאנ ןקידנגעקטנַא םעד
 ,גנַאלש ,ךיז .יירד ַא ביג
 ; זדלַאה ןקידנגעקטנַא םורַא
 יירשעגסיוא רעוו --- םעטָא

 -- ,טרָאװ ןעגנוזעגסיוא רעוו
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 :ּפעק סנעמעלַא רעביא גניז
 ?רעװ
 -- רעװ
 ,ןטעב עמערַאװ יד ןופ טּפע-לשעגסױרַא טָאה

 רעהַא טכארבעגפיונוצ טנגה
 --- ןלייה ןופ שינרעטצניפ רעטגָאיעצ ןיא
 | זדנוא

 ? ןעמעלַא
 ? רעוו
 ? טפַאשביל יד
 ? האנש יד
 ?טיונ יד
 טינ יד ,האנש יד ,טפַאשביל יד
 ; ןסָאלשעג דנוב ַא ןיא
 ,האנש ןיא --- טפַאשביל
 .טיונ ןיא --- האנש ןוא טּפַאשביל
 ,רענעטגלשעג דנוכ
 רענעדנובעג דנוב
 .עקיגָאטרַאפ ןופ ןלייה ןופ ןשינרעטצניפ עטגָאיעצ ןיא

 רעמערק ןקילײה ןגעוו דיל עקילייה סָאד

 ,םָארק עקילייה יד ןזָאלרַאֿפ
 ,רעמערק רעקיליײה רעד ןברָאטשעג
 ,שםָאװוש רעקיליײהד רעד טלמיש סע

 ,רעמע רעקילייה רעד טרעװַאשז סע
 טפַאז ןקילייה ןיא ןענייוו סע
 ,ןענַארַאט ,גנירעה עקילייה יד
 טפַאנ רעקילייה רעד ץעווינ ןיא
 .ןענַארק עקילייהד יד ןופ סיוא טניר

 לגניצ עקילייה סָאד ןוא
 --- גָאװ רעקילייה רעד ןופ
 ,ייוו ,ייוו ,ייוו
 טכַאנייב טרעמולש
 --- גָאטײב טרעמולש ןוא

 ,ייוו ,ייוו ,ייוו



 ליד ןקילײה ןופ רעכעל ךרוד
 ,ןצַאט ןוא רעלעט עקילייה ףיוא
 לירדַאק ןעייג ןקיללייה ַא
 ןצַאר עקילייה ןופ ךעלסיפ יד

 לירדַאקדךצַאר רעקילייה רעד
 ;םעדיוב ןקילייה ןזיב פז טכליה
 -- ליטש רעקילייה רעד ןיא לָאמַאטימ
 : םידּפסה ןופ דייר --- עקילייה דייר

 הנוק רעקילייהד רעד ,ָא
 --- טלעו רעקילייה רעד ןופ
 א ייוו ,ייוו ,ייוו

 ןעגנערבסיוא ואוו ןבנה טינ טעוו
 -- טלעג עקילייה'ס
 ,ייוו ,ייוו ,ייוו

 גָאט ןקי"לייה ןפיוא טבעווש סע

 ; זידטילש עקילייה סנטשרעביוא םעד
 גָאלק רעקילייה ןופ רעיורט ןיא

 ,הטימ עקילייה יד טרעוו טיײלגַאב |
 וצ טּפַאלק עקשוּפ עקיליײיה יד
 -- רעמָאיעג ןופ טקַאט ןקיליײה ןיא
 ור רעקילייה רעד וצ טריפ ןעמ
 ,רעמערק ןקיליײה םענופ ףוג םעד

 לדיר עקילייה סָאד ןוא
 -- טנַאה רעקילייה רעד ןיא
 --- ייוו ,ייוו ,ור

 רעפיט ןוא רעפיט טבָארג |
 .-= דמַאז ןקיליײה ןיא
 ,ייוו ,ייוו ,ייוו

 עקיבייא םייה -- סַאג

 ,עניימ רעטרעו}
 ,עטעװעדָאהעג ןע"לקניוו עקיבוטש ןיא

 ,טסענ ןלעקנוט ןיא
 -- טנלע ןעמערַאװ ןיא
 | ! ףיוא
 .ןירַא ןסָאג עקיאיינש ןיא ךיז טזָאל

289 



290 

 .ןייז טעוו טלַאק
 ,ןייז טעוו סייוו
 .ןירַא בוש ַא ןיא טניוו ַא
 ,ןײרַא ריט ַא ןיא טסיופ ַא
 .ךָארב
 .ךָארב רעסייוו ,רעטלַאק

 ,טסענ רעקיאור ןייק רעמ ָאטינ
 .עניימ רעטרעוו
 ,תאטינ סָאװ טוג ןוא
 ךיז ןעילָאכ וצ ואוו רעמ ָאטינ
 -- גנורעמעד רעכעלדירפ ןיא ,רעליטש ןיא
 ,ָאטינ סאו טוג ןוא
 ,טמוק רעגנוה
 .ורמוא ךָאנ רעגנוהד

 .עניימ רעטרעוו ,ךייא ןיא ורמוא ןופ ןייטש רעטשרע

 .בורח -- טסענ רעמערַאװ

 .טסענ רעמערַאװ ,רירפ

 ,רירפ
 ,רירפרַאפ
 .רעווילגרַאפ

 ,עניימ רעטרעוו
 ,בורח ןטנלע םוצ ןקור ןטימ
 .טסענ ןטגָאלקעגּפָא םוצ ןקור ןטימ
 ,ןײרַא סַאג ןיא
 .רעדער ןוא סעטיּפָאק ןוא סיפ ןשיווצ
 ,ךייא ףיוא טרַאװ --- שקיבייא םייח --- סָאג
 ,עקיגיואנירג

 ,עקירָאהדנַאלב
 .עניימ רעטרעוו עקידנרעדיוש-סיז

 יטעזנַאװ ָאקַאס רָאי ַא

 ,ןורּכיז רעזדנוא ןיא ןטינשעגנייא ךיז טָאה ריא

 ;דנואוו ַא ןיא רעסעמ רעטילגעגנָא ןַא יוװ

 ןרָאּפ טנעקעג סיט רעד סָאה ױזַא ךָאנ ןעמעוו ,גבֵז

 ? דנוב ןטלגיזרַאפ ַאזַא ןיא



 ,ןרָאיַארַאפ יו ױזַא ,טנייהד
 ;סיפ סנוי"לּת םעד דרע רעד רעביא ןענתצטסלרַאשט

 ןרָאװעג ןגיוצרַאפ טינ וליפא ךָאנ זיתיצ'ס
 ,סיב (* רעשירעלופ רעד לטייה ןייק טימ

 ,רוגטק וצ רוגטק ןופ סטכעלש שבלעז סָאד
 ; טכַאמ עבלעז יד ,טסיופ עבלעז יד
 / רעגייז ןופ סרעזייוו יד טינ ןסעגרַאפ רימ ,ָא
 ,טכַאנ-טסוגיױא ןיא טולב טימ טפירטעג ןבָאה ייז יו

 ,רענייטש עטילגעגנָא ףיוא ,טכַאנ רענעי ןיא
 ,ףלעו עדימ יו טעיָאװעג עלַא רימ ןבָאה
 ,רענייב ןלַאפ'ס יװ ,זדנוא ףיוא ןלַאפעג ןענייז סע ןעוו
 ,ףלעווצ עדנוטש רעד ןופ סעגר עטצע"ל יד

 ןסנאגעג גנובלַאז ךיוא רימ ןבָאה טכַאנ רענעי ןיא רעבפבצ
 ,טייק ןוא לגיר ףיוא ,סָאלש-הסיפת ףיוא
 ,ןתח ןרָאװעג זיא ןברק רעטקיניײּפרַאפ ןוא
 ,טיוט ןופ לוטש רעד -- סנצעזַאב ןופ לוטש ַא יוװ ןוא

 עקַאטַא-לָאצּפָא ןופ ,גנונָאמ רעטכערעג ןופ
 ; טירט ןיוש ךיז ןרעה ,ןיוש ךיז ןרעה
 ,ָאקַאס גנַאלק רעד טגנילק קָאלג ַא יו

 ,טדיז יטעזנַאװ דוז יו ןוא

 ןידה-םוי

 ,ןליוו ןטעוועטנובעגפיוא ןופ דיל סָאד גניז
 ,רעגיַאל רַאפ טכַאמעג ןעמעלַא זדנוא טָאה דלודעג סָאד
 ,ןליטש םעד ןופ חבזמ ןפיוא טכַארבעג תונברק גונעג
 .רעגייווש שכעד ןופ ןגיוא יד ןיא טקוקעגנָא ךיז גונעג

 ןּפפל עניד ענייז רעדנַאנופ םענ
 ; ןעמַאזוצ גנוצ רעד טימ ייז ןופ טרָאװ סד סייר ןוא
 ,ןּפינק עלַא ןופ ּפּנַא דניב ןײלַא ךיז ןוא

 .ןעמַאטש עלַא ןופ ּפָא קַאה ןײלַא ךיז ןוא

 ןָאטסָאב ןופ רָאטַאנרעבוג רעד -- רעלופ (*
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 ןרָאי ענעגייא יד ןופ ןוא ,טגדָאב עלַא ןופ ןוא

 : האנש ןייד יא ,עביל ןייד יא ןפָא גָארט ןוא
 ,ןורכיז ןייד ,קינשזרָאטַאק ַא יװ ,ןטייק ןיא דימשרַאפ
 .עניטָאיליג רעד וצ ּפעלש ענייד רעדיל עלַא ןוא

 -- רעברַאה סָאװ ןייז לָאז ףָארטש יד --- טמוק ןידה-םוי
 :ןברַאטש לָאמ ייווצ וטסעוו ןדייל לָאמ ןייא רַאפ
 ,רעברַא ןייד --- ןֹוז ןייד ריד ייב ןסקַאװסיױוא טצוװ'ס זַא
 ןברַא טינ ךיד -- :ןעגנערב ריד טיוט ןטייוצ םעד רע טעוו

 זָא ר ג

 ,ףמַארק-רעגנוה ןופ ייוו רעד זיא םַאזיור;
 ,רעד"לעפ עקיברפכזה ןופ ,עדימ ןופ דנַאש יד רעמַאזיורג
 למיזד םוצ טייקיכעטש טימ עטעקַאנ ןגיל ספנצוו
 ,טײקגטלָאּפשעצ ,טייקטנקירטעצ ןיא
 .לצרָאװ עמַאס ןטימ טעשזירגעגסיוא לזערג עטצעל'ס
 ,רעמ עמַאמ ןייק טינ זיא דלעפ עטלַא'ס

 ,ןייטש
 ,םייל
 .ןרָאד רעקידנענערב
 ? ןבָאה תונמחר
 ? ןעמעוו ףיוא
 ייפ עקירעגנוה תונחמ יד ףיוא

 ןיירַא טכַאנ רעקידהנבל ןיא ןגָאלק סָאװ
 ?ערעטיב סָאד ,עזָאלטסיירט סָאד ,גָאלק סָאד
 םינּפ ןטימ ענעלַאפעגוצ יד רעכעטסַאּפ יד ףיוא
 | ? ינק עטציּפשרַאפ ענעגייא וצ
 ,ןיי"לַא דלעפ-עמַאמ ףיוא רָאג יצ
 ,טינ טרעה רענייק זַא ,טנייוו סתצוו

 ? רעוו

 ? טײקנטַארטעצ ,טײקנזָאלרַאפ ןיא
 | ! תונמחר ןייק
 ,גרעב רעטניהד ןופ טייוו יד טיירש טנשקעעגנייא
 : עקידהנבל טכיל עטלַאק סָאד
 ! ןייטשפיוא
 ! רעכעטסַאּפ
 ! טלַאש סנרָאה יד ןיא

 דיל עיינ סָאד



 --- זָארג םעיינ ןופ
 טייז רענעי ףיוא
 .גרעב ןוא גרַאב ןופ

 / דנַאל םעייג םוצ
 ןקיזָארגשירפ
 ,טפור
 ,טקעוו
 .טלַאש סנרָאה יד ןיא

 טײרּפשעגסױא טגיל דנַאל עיינ סָאד
 ,טייקיטעזסיז ,טייקיטקיוװעג ןיא
 ,קידנטרַאװ ןוא טרירַאב טינ
 .ןָא ןדנעל יד טרוג ,ןעיורפ ,רענעמ
 .ךיז ןעלסקַא יד ףיוא רעדניק עניילק יד
 -- טינ רעדניק ןייק טָאה סע רעוו

 .ךיז ןעלסקַא יד ףיא ךע"לעסּפעש עניילק יד
 | ,ףיוא טייג גָאט
 ,גרַאב ןכיוה ןפיוא ןטשרע םוצ ףיוא טייג גָאט
 רעכעלזושאנ יד וצ ןעגנערב ןטניוו-חרזמ
 -- דנַאל ןטייוו ןופ זָארג שבענופ תוחיר
 ,עטצעל עלַא רַאפ ןעגנונעפננזה עסיז
 ,רעכעטסַאּפ
 -- !טלַאש סנרָאה יד ןיא
 .רעמ עמַאמ ןייק טינ זיא דלעפ עטלַא'ס

 ד י ל

 ,ןסַאג יד ןיא --- ןבעל רעזדנוא
 ;טױט רעזדנוא --- רעזייה יד ןיא
 ןסַאמ ןופ יירשעגפיוא םעד ןיא
 .טייגרַאפ גנַאזעגבוטש רעזדנוא

 ,ןגָאר ףיוא ךיז ןכערב ןסתאמ

 ; סיוא ןרעווקס ףיוא ךיז ןכיילג
 ןגָאז טינ רעמ רענייק ןיוש טוט
 ,זיוה רעזדנוא וצ ָאלַאה ןייק
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 ,רעטצנעפ יד זדנוא ייב טכערב ןעמ טינ
 ,ךַאד םעד זדנוא ייב טסייר ןעמ טינ
 רעטסנעלק ַא ףיולעגייברַאפ ןייא
 .ךַארק ןקידנעלסיירטעצ טגנערב

 ,רעדיוש ןופ ּפָאק ןייד סיורַא קור

 ןייצ עפייטש יד ףיוא ןפע

 :רדנ ןופ טייק יד סיירעצ ןוא

 ,ןילַא ףךיז טימ ןייז קיביײא

 ,ןסַאג יד ןיא ןבע"ל רעזדנוא

 ,טיוט רעזדנוא -- רעזייה יד ןיא

 ןסַאמ ןופ יירשענפיוא םעד ןיא

 .טייגרַאפ גנַאזעגבוטש רעזדנוא

 רַאי ליפיוו

 ּפערט-ןרָאדירָאק טימ ייג ךיא רָאי ליפיו|
 ,טייהרעדנילב ןיוש ףערט ךיא ספאוו ,רעניימ וצ בוטש וצ
 --- פעלק יד טיױט עניימ ןופ ךיא רעהרעד לָאמַאטימ ןוא
 ,טיירג ייז :ןגָאזנָא ןטלפצוו ייז יוװ ױזַא

 ;טשרעהַאב ךימ ס"לקנוט ַא ַאזַא ליפעג ַא ןוא
 ,רימ טימ ןעוו ןעשעג טעװ קילגמוא ןַא ביוא
 ,טשרעוצ ּפערט יד ףיוא ןפערט סע טעוו
 ,ריט יד ןרירנַא םייב ָאד עקַאט טָא

 -- ,ייוצ ,עגר ַא .ריט יד טרירעגנָא ןיוש
 ,רעה ןוא רעה ןוא ,וצ רעיוא ןיימ גייל ךיא
 ,ייר ןיא ערעדנַא ןויט --- ןגעקטנַא ןוא
 .רעהעג ךיא זַא ,טכוד רימ ,ריט רעדעי וצ ןוא

 ףיא-םערוטש ,ךעלטנעה ןעיירד ןָא בייה ךיא
 ;טירט עטציירעצ ןרעמיצ עדמערפ ןיא
 -- ףױא רעה :לוק ַא טנָאז גנולצולּפ ןוא
 ,טינ וטסרעהעג ריט ןגייא ןייד וצ וליפא

 דניק ןיימ ,בייו ןיימ .בוטש ןיא ןיײירַא םוק ךיא
 ,דייר עליטש טימ ךימ ןענעגעגַאב
 דניז יד זיא סע סיורג יו ,טציא טשרע םענַאב ךיא ןוא
 ,טיוט םוצ טפיוקרַאפ ץרַאה ןייז טָאה סָאװ ,םעד ןופ
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 ש יד יי

 קרַאּפ טנָאמרעלק ןקיגָאטרַאּפ ןטלַאק ןרעביא ןפָאלעג ןענייז רימ
 .סַאג רעטסקיצעביז ןוא טרעדנוה ףיוא סָאװ ,זיוהד ןעמערָא םבעד וצ

 ,םעד ןגעוו טרָאװ ַא ןדייר וצ טַאהעג ארומ ןבָאה רימ
 ןעמוקניײרַא ן'רימ ןעוו ,ןעזרעד ןלעוװ ןגיוא ערעזדנוא ספבוו
 .סַאג רעטסקיצעביז ןוא טרעדנוה ןופ זיוה ןעמערנ םעד ןיא
 : ןעיירש ןיא ןט"לַאהעג לוק ַא טָאה זדנוא רעביא רעבָא

 לייוו ,רעכיג ךָאנ-ךתזנ ןוא רעכיג ךָאנ ,רעכיג טפיול , |
 ,םעד ןבעל םייב ןיוש ןפערט טינ ט'ריא זַא ,ןייז ןעק סע
 ."סַאג רעטסקיצעביז ןוא טרעדנוהד ןופ זיוה ןעמערָא םעניא טניואוו סָאװ

 לעװש עלעקנוט יד ןטָארטעגרעביא ןבזה רימ זַא
 ,סָאג רעטסקיצעביז ןוא טרעדנוהד ףיוא סָאװ ,זיוה ןעמערנא םעד ןופ

 ,ןייוועג רעּפמוד ַא ןָאטעג ץעז ַא ,רעיוא ןיא טינ ,גיוא ןיא טָאה
 ,ךעלרעכעטש ןיא ךיז ןטָאשעצ ןוא קירוצ ףיוא ןעגנורּפשעגּפָא
 ,רָאדירָאק םענופ טנעוו יד ףיוא ,ךעלזיּפש יװ ,ןקעטש ןבילבעג ןוא

 ,עדלָאג רעטלַא רעד ןופ ןייוועג סָאד ןעוועג זיא סָאד

 ,קידנעמוקניײירַא ןעזרעד זדנוא טָאה יז יוװ ,ךיילג זיא סָאװ
 ,שינעמוטש רעטרעווי"לגרַאפ ַא סעּפע ןיא ןרָאװעג לגלוגמ
 .ןעלּפַאצרַאװש עשהיח עטרַאטשעגסיױוא ייווצ טימ שינעמוטש ַא
 ,לּפמעל עװאטַאמ ַא טנערבעג טָאה רעמיצ-סע ןיא
 ,רעמיצ-ףָאלש ןקיאייברעד ןיא ןייש רעד ןופ ןטָאש םעניא ןוא
 רעטקָאד רעגנוי ַא ןענגטשעג זיא ,טעב ןגָאלשעגפיוא-ךיוה ַא ןבעל
 ,לאומש 'ר ןטלַא ןכוסמ םענופ קפוד םעד טלייצעג ןוא
 ,לביירט ץרַאװש ַא טימ טסורב ןייז רעביא טעשזדנָאלבעגמוא
 ,רעטלַא רעד וצ "לָאמַא ןוא הלוח םוצ לָאמַא ,טדערעג ןוא
 ,ןשיר ןוא ןדמל ,גנוצ טימ לופ רעטרעוו ענדָאמ ענױזַא
 ןטסגנַא ןוא המוהמ ,קערש ייז ףיוא ןפרָאװעג ןבָאה סָאװ
 .עשילגנע -- עכעלדנעטשרַאפמוא ןעוועג ןענייז רעטרעוו יד לייוו

 ,טרעדיילשעצ דרפאב יד ,ףױרַא םינּפ ןטימ ןגעלעג זיא לאומש 'ר
 ,ןײרַא ךיז ןיא טפול עקידנסיורד יד טּפעלשעג טייקשינלזג טימ

 רעטקָאד ןשילגנע ןפיוא טקוקעג ןבָאה ענעפָא ןגיוא יד ןוא
 ,החיצר רעקידנכעטשכרוד ןוא שינרעטצניפ רעסייה טימ
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 ,ןעניגַאב רעיורג רעד ןבייהדעגנפא ןיוש טָאה רעטצנעפ ַא ךרוד
 ,ךיז טיירּפשעג טייקלעג עקיטסָארפ ַא טָאה "לּפמעל םענופ ןוא
 ,ןעירשעג ןבָאה ריּפַאּפ-טנַאװ ןופ ןטייווק יד רָאנ ,ןעוועג ליטש ןענייז עלַא ןוא
 | ,ןעניגַאב ןלעג םענופ ןייּפ ןיא ןעירשעג ןבָאה ןטייווק יד
 .רעטרעוו סרעטקָאד םענופ ןייּפ ןיא ןוא

 ,יקנעי רעקירעהַאזיב רעד ,רעטקָאד רעד טָאה ?לָאמַאטימ
 : שידיי ןעמערַאװ ןקיטּפַאז ַא ןיא גָאז ַא ןבעגעג
 ,חסּפ זיב ,םשה הצרי םא ,עדייז ,ןרעו טנוזעג ט'ריא

 ,רעטרעוו עשידיי עקיזפאד יד טָא ןָאטעג גָאז ַא טָאה רע יװ ןוא
 ,םירדח עלַא רעביא סָאג ַא ןבעגעג ךיז דיירפ ַאזַא טָאה
 ,ךיז ןיא טייקטכייל ַאזַא טליפרעד ןבָאה עטלַא יד ןוא

 .ילפ ןוא ףיונצ ךיז בייה שטָאכ ,סיפ יד ןיא טייקגנירג ַאזַא

 ,ןצנַאט ןבייהעגנָא ןבָאה ןעדלָאג רעטלַא רעד ןופ ןּפיל יד
 ; ןטײרפַאב ַא ןופ ןּפילל יד ןרעטסילפ'ס יװ ,ןרעטסילפ
 "ןבעל-רעטקָאד רערעייט ,ןבעלירעטקפאד ,

 לָאמַאטימ טָאה ,הלוח רעד ,ןײלַא רעטלַא רעד ןוא
 טנַאה סרעטקָאד םעד טּפַאכעגנָא ,ּפָאק ןייז ןָאטעג בייה א
 טנַאה יד טיצ ןעמ יװ ,ךיז וצ ןגיוצעג ןוא יז טקירדעג ןוא
 .ןוז םענענופעגקירוצ סָאװ רָאנ ןוא םענערָאלרַאפ ַא ןופ
 ;עדייז ,טור ןוא ךיז טגיל :טהנעטעג טָאה רעטקָאד רעד ןוא
 קירוצ ךיז טגײלעגקעװַא ןוא טגלָאפעג טָאה עדייז רעד ןוא
 ,ןעמעלַא זדנוא ףיוא ןעלּפַאצרַאװש ענעטכיולעגפיוא טימ טקוקעג ןוא

 ,ןעניגַאב רענעדנוצעגפיוא ןַא טקוקעגנײרַא טָאה רעטצנעפ ןכרוד
 ,ךעלטע"לב ערעיײז טנפעעגרעדנַאנופ ןבָאה טנעוו יד ןופ ןטייווק יד ןוא
 ןעגנואילב עתמא טימ ןעילב ןבייזדעגנָא ןוא ,סרעכעב ערעייז
 -- ,תוחיר עקידבוט-םוי ברע טימ זיוה סָאד טליפעגנהצ ןוא

 ,טמוק ןיילַא בוט-םוי רעד זא ,טליפרעד ןבָאה על ןוא

 לעװש יד ןטָארטעגרעבירַא ,ןעמוקעג ןיוש זיא בוט-םוי רעד זַא

 .סַאג רעטסקיצעביז ןוא טרעדנוה רעד ףיוא זיוה ןעמערָא םענופ

 ,םיא טנייװַאב ןוא לאומש 'ר ןטיוט ןרעביא ןענַאטשעג ןענייז עלַא

 ,םעטָא ןטלעטשעגּפנא טימ ,ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ ןגעלעג זיא לאומש 'ר

 .ט"לכיימשעג ,טלכיימשעג ,טלכיימשעג ןבָאה ןּפיל ענייז ןוא
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 ושָאטַאּפָא וצ

 ,רעמו"לש ןיא טור ךָאנ דרע רעד ןופ הדכרב }1
 ,טביזעג סָאד רעטָאפ ַא ןופ יו ,ןוז יד זדנוא רעביא
 ,רעמוז םוצ געוו ןפיוא טצישַאב ןוא זדנוא טיהַאב
 ,טכילפ רעקידנעייז וצ ,ןליוו ןקידרעקַא םוצ

 ,ןברָאװרעד ךיז ןוא טנעקרעד ךיז ןבאה רימ

 ; רוכב רעד --- וד ןוא ,עדייב רעדירב ןענייז רימ

 -- ןברָאטשעג גנַאל ,ןיוש גנַאל זדנוא זיא עטַאט רעד

 ,רָאװ רעיינ וצ םיא ןָא ןיילַא רימ ןעייג

 -- ,ןדײײשַאב שיט ַא ,סמערָא ןַא בוטש ַא

 ,ךייר ןוא ץרַאה סָאד רעכבָא טרעוו קידיירפ יו

 ןטיײרּפש ךיז בוטש ןייד םורַא עזרעד ךיא ןעוו

 ,ךייט רעסייוו ַא יוװ ,טרָאװ .קיבױלג ןייד

 ---שודיק ןופ סוכ סנטַאט םעד ביוטש ןטלַא ןיא
 ,בזנד ןיא ןיירַא טסקוק ,וצ לָאמַא טסייג

 .שידיי ןופ גנַאזעג יײנ ַא טכיול ַא טיג'ס ןוא
 !ָאד ןיב ךיא :רעפטנע רעטסעפ ַא ןוא

 ןרָאי יד ךיז וצ טקינעטרעטנוא טסָאה רַאה ַא יו

 ;דרעפ ןייז ךיז וצ טקינעטרעטנוא רעטייר ַא יו
 ןרצוועג סטוג זיא -- ןעוועג זיא סָאװ סטכעלש ןוא
 ,דרע רעד ףיוא לרוג רעזדנוא ןופ שינעטנעקרעד ןיא

 רעטַאעט

 ,ךעלקירב עקידעניב יד ףיוא ,רעיורט ,ץנַאט
 ; דנור ןיא ןוא ןגַאזגיז ןיא
 ,ךעלקירטש יד רַאפ גנַאהרָאפ םעד טיצ סָאװ רעד
 ,טנורגרעטניה ןיא טייקיאור ןיא טרַאװ
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 ,ןעמעלַא ףיוא ,ןעמעלַא זדנוא ףיוא ,רעיורט ,ךיז ףרַאװ

 ;ביור ריא ףיוא היח עקידלגענ ַא יו
 טםענעלַאפרַאפ ףוג ןרַאד ןטברַאפעג םעד
 .בייהרעד סַאהד ןקידתוירזכַא ךרוד

 ןברַאפ עלַא רעטנורַא סייר ןעמַאזוצ טיוה רעד טימ
 : ; טלַאטשעג ןתמא ןיא ןייגוצפיוא
 ,ןברַאטש טשבוצ---ןכעלדיימרַאפמוא םוצ טנַאּפש סָאװ רעד
 .טלַאפ גנַאהרָאפ רעד ןעוו רעדייא ךָאנ טברַאטש

 ,ךעלקירב עטצינעגּפָא יד ףיוא ,רעיורט ,ץנַאט
 ;דנוש ןדימ ףיוא ,"לָאפרעדנַאנופ ףיוא
 ,ךעלקירטש יד רַאפ גנַאהרָאפ םעד טיצ סאו רעד
 .טנורגרעטניה ןיא טייקיאור ןיא טרַאװ



 ףיש רעד ףיוא

 טוה ןקיטכיל ַא ןיא ןַאמ רעקיטכיל ַא

 ,קעד רעד ףיוא ,ףיש רעד ףיוא םורַא ךיז טנַאּפש
 טוג קידרעפָאה זיא'ס ןעמעוו ,רעקיצנייא ןַא
 .קערשיגנַאגרעטנוא ןוא לקַאװ ןופ קינַאּפ ןיא

 ּפעק ענעפרָאװרַאפ ןגיל עטרעדיי"לשעצ

 ; ךיילב רעססוג ןיא ןעיורפ ןוא רענעמ ןופ

 ,ּפערט עקימוהדת ףיוא ,ןעמי יד ןופ טָאג רעד

 ,ךייה ןוא רעדינ ןיא ךיז טליּפש רעקימיוש ַא

 ,יירשעג טקידנואוורַאפ ,ןלַאנגיס ןופ ןייוועג

 ;סערפ ןייא טימ ףיואטסערפ ןעיירשעג יד טכַאנ יד

 יייבש ןופ רצסייוו ,רעקיצנייא-קידרעּפָאה רעד

 .סנ ַא יו ףיוא-טייג םוקמוא ןופ םוקנָא ןיא

 ,טרָאב ןופ רַאּפשנוא םייב ,טניוו-יור וצ םינּפ טימ
 ,טָארד רענרעּפוק יו ,עטפייטשעג רעגניפ טימ
 טרָאװ ןקילַאװקרופצ ןטשרע ןופ ןפיל טימ
 .טָאג ןקימרוטש םעניא ןיײרַא ךיז טסייב רע

 דרע רעשיליוּפ ףיוא
(1925) 

 ּפעק עטעקַאנ ןשיװצ ןַאב רעשיליוּפ ַא ףיוא
 ,טכעלפעג-ןגעוו רעביא םורַא ךימ ריפ ךיא
 ּפערט יד רעבירַא רעטצנעפ ףיוא ןוא קנעב ףיוא
 .טכענ עטענַאיוװרַאפ ןגיל רעטעקַאנ ךָאנ

 ,טנעה ואווץעגרע ןבָאה ּפעק עטעקַאנ יד
 ,קעז עקירָאה יוװ ,רעכייב ןוא ןעלסקַא ןוא ||

 ,טנעוו !עקיביוטש ,ענעשוילּפ ףיוא ןעגנעה סָאװ
 .קעה ַא ץעגרע ןופ ןּפעלש וצ עטכַארבעג

 ,טנעה עקיכעטש יד ,ןעגנעה ייז ,ןפָאלש ייז
 ּפעק יד ךיז םוא ןעלקייק קנַאב רעד רעטנוא ןוא
 ,טנעקרעד טינ --- טנעקרעד ָאי : םתס ךיז טקוק גיוא ןַא
 ,ּפעלש ַא ןוא ּפַאכ ַא ןוא -- וצ טעזױּפ גנוצ ַא
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 ןילַא ךיז רילג סעדעי טסערפ סע ןוא טסע סע
 ; טדנעלרַאפ ןוא טױרעצרַאפ --- האנש רעקיפעללק ןיא
 ,ןייב ןופ ןטעלעקס רָאנ שוילפ ףיוא ןציז סע
 .טנעה עקיכעטש יד טימ םוא ךיז ןעדיוה ןוא

 ,רעביטש עדמערפ רעביא ךיא יג --- םענייק םצד בָאה ךיא
 ,רעבירַא ןַאּפש ןוא שינרעטצניפ רעייז ךרוד ןַאּפש ךיא

 ,רעיוט ןוא ריט ןשיוצ ,ןפיוה עטלַאק ףיוא
 .רעיילש ןביז ןופ ץנַאט ַא לָאמַא ךיז טלקיוועצ

 ,תובהלתה ןיא ,רעקירעגנוח ַא ,רעטנ"לע ןַא ףוג ַא

 ,תוואת ןביז יד ןיא רעיילש ןביז יד טנערברַאפ

 :ןֿפערט עלַא רעביא ךיז טיירדרַאפ רעטעקַאנ ַא ףוג ַא

 ! ןּפעלשרעדנַאנופ ףוג ןיימ ,ליוו סע רע ,ךימ טמענ טמוק

 ,ןּפעלש עלַא ןוא ןעמוק עלַא ,ע"ילַא ןליוו --- ןליװ ןוא
 .ןּפערט עלַא ףיוא ןקיניײּפ עלַא ,ןרעטַאמ עלַא ןוא

 ,ןפ:נצלש ןעייג עלַא ןוא ,טָאז ןרעוו עלַא ןוא

 .ןפָארטעג טלָאװ טשינרָאג יװ ,ליטש ןוא ַאש רעדיוו ןוא

 ירעביטש עדמערפ רעביא ךיא ייג -- םענייק ָאד בָאה ךיא

 .רעבירַא ןַאּפש ןוא שינרעטצניפ רעייז ךרוד ןַאּפש ךיא

 ,רעכעה ךיז סיר ַא טיג ןוא סיוא ךיז טמירק רעטצנעפ ַא

 .רעכעד יד ןופ רעטנורַא ךיז ןקור סנעמיוק עלַא ןוא

 ,לגילפ עטיײרּפשעצ טימ ןכָאפ ןעמענ ןענָאקלַאב

 ,לגיצ ןוא ןייטש ןוא ץ"לָאהד ןביוטשעצ ןוא ןזָאלבעצ

 ,רעטנורַא טקוק הנבל יד למיה ןכיוה ןופ
 ,רעטנוא טייג יז ךיוא זיב ,טרעטשינ ןוא טכוז ןוא טקעמש ןוא

 ,רעביטש עדמערפ רעביא ךיא ייג -- םענייק ָאד בָאה ךיא

 .רעבירַא ןַאּפש ןוא שינרעטצניפ רעייז ךרוד ןַאּפש ךיא

 ?ןענַאב עקידנגָאי ףיוא וטסמולח תומולחד .ב
 ?ןענַאּפשרעביא רעדנעל ןופ ןצענערג עטמַאצרַאפ טסליוו וד יצ



 ,ןטלָאּפשעצ טלעוװ יד טתאה סָאװ ,קַאה יד רעסעב ןיפעג ייג
 ןטלָאשרַאפ זדנוא יא ךיז יא טָאה סָאװ ,טנַאה יד קַאּפ ןוא

  ,סמענייק ןופ דנַאל ןופ םוק ךיא דנַאל סנצעמע וצ
 .סמענייא םעד ףוג רעד ץלַא ךָאנ טגנעה סע --- עז ךיא סָאװ ןוא

 ,ןעגנַאטש יד ףיוא ,ןכַאילש עלַא ףיוא ץלַא ךָאנ טגנעה ,סוזעי ,רע
 .ןעגנַאלרעד ּפָאק סרעינק םעד טנַאה ןייז טימ טינ ץלַא ךָאנ ןטאק ןוא

 --- : ןקפצב סנשטנעמ םעד ןָאטוצניהַא ךיז ואוו טינ ךָאנ ץלַא ןבָאה סע
 ןקַאה ןוא ץיירק טימ ייז רעביא ןצנַאט סעקישטשרעלַאה יד

 ןרָאּפ ןביז ןיא טנַאּפשעגניײא ןטַאמרַאהד ץלַא ךָאנ טּפעלש עמ
 .ןרָאּפש עלעג יד טימ סעלַאװיטש ץלַא ךָאנ ךיז ןהוואג'ס ןוא

 ,ןלָאיצסָאק עקיבלעז יד ןיא רעקעלג ןעגנילק פע

 ןלָאװשעג סיפ יד טימ םיערוכ ןלַאפ רעלטעב עטלַא ןוא

 ,ענימ רעקידרענאאה ןיא ךיז ןערומשז ןגיוא-רעסַאװ ןוא
 .-דאנש רעדנַאלב ןיא ךיז ןענילכרַאפ רָאה עצרוק ןוא

 ןֵש

 גנַאזעג ןקיביײא ןייד לָאמַאכָאנ גניז
 ;ןַאמערָא ,רעטצנעפ עניימ רעטניהַא
 ,גנַאל ןופ ןיד ,רענייד יװ ,ןיוש זיא ףוג ןיימ
 .ןַאּפש רעקידפלח ןיימ --- ךָאנ רעניד ןוא

 .סיר א ןוא ךורבפיוא ןַא .,טקַאהרַאֿפ ריס יד

 : טעז רעדעי ןוא ,ןײרַא טמוק רעדעי ןוא

 .סיפ עקידנעגנעהרעטנורַא ,עטעקַאנ טימ

 .טעב ןדמערפ ףיוא ךיז ךיא גיוו ָא-ױזַא

 ,לָאמ ןטסקידנענַאּפש םוצ טליפרעד בָאה ךיא
 ;רימ ןיא טבע"ל סעכעלרעדנואוו סעּפע זַא
 ,לוק ןיימ ףיוא טינ טּפַאכ רענייק ןוא יירש ךיא טָא לייוו
 ,ריט רעטקַאהעגפיוא ףיוא ףיוא-טייג ןוז ןוא

 ,לַארטש ןטשרע ןיא טנעה טימ ןייא ךיז בָארג ךיא
 ,ןייז קיביא ףיוא רעקיטכיל ַא ליוו ךיא
 ,לַאפ ַא וט ןוא ןַאּפש ַא וט ךיא טָא לייוו
 .ןייש ןופ ןרעסייוו ַא ךָאנ לכיימש ַא ביג ןוא
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 ,ףורַאב ןיימ ןיא ןקיליײה ןיא ביילג ךיא
 ,ןַאמערגא ןַא טלעוו רעביא ןײגמורַא
 ,ףוג ןרַאד ןכיוה ןוא דרָאב רעטיור טימ
 .ןַאּפש ןקידפלח ןיימ טימ ןרוּפשַאב ץלַא ןוא

 ֵש

 רעדנע"ל עלַא ןופ ןרעיױט עקירעדינ יד ךרו}
 רַאפרעד ןוא ,רעקירעדינ ךָאנ ךרוד ךיא יג
 ,רעדנערַאפ ,ךיא ףושיּכרַאפ געוו ןיא טמוק סָאװ ץלַא
 ,רַאגעג ןוא גנוטרַאװרעד ןוא גנונַאּפש טרעוו ץלַא

 ,רעגניפ ןציּפש יד ףיוא ךיא גָארט תדמשנ ןיימ
 : גָאזרַאפ ןיא ךיז ףיוא-ןזייל עניימ ןּפיל יד ןוא
 ,רעגנירג ,רעטקערטשעגסיוא רעוו ,רעניימ ףוג
 .גָאטרַאפ ןיא ךיז יוטעצ ,רעניימ ףוג

 םישעמ עניימ ןוא ,בלַאה ןבעל ַא טבעלעגּפָא -
 ,ּפָארַא רעמינּפ יד טימ רעדניק יוװ ,ןגיל

 -- ,עסייוו רעדיל טימ -- ןכוטקעד טימ וצ ייז קעד ךיא
 ,ּפָא ייז ןופ ךיז וט'כ ןוא --- ,ץלַא זיא סגאד ןוא



 עשיטעווָאס םייה

 ןעמוהיא

 | --- .טסָארּפ .טסָארֿפ
 ,ךיא ןיב טָא :גָאז ךיא ןוא םוק ךיא
 ,תוא ךָאנ תוא ,עטנרָאקעג רעטרעוו
 .ךיא ןיפעג עיינ רַאפ רעדיל רַאפ

 ,ףיוא ךיז טנפע ,ךעלרעטצנעפ
 -- {ןפֹוס ריפ עלַא ןופ רעכעד
 ףוג רענעסָאלשרַאפ ןיב ךיא
 פז ןייז ,רעױדַאב ,טינ ןעק ןוא

 טָארד-ףַארגעלעט ןוא לימטניוו
 ;ןגעקטנַא רימ דיירפ טימ ןעמוק
 טָאטש רעד קרפאי"-וינ ןופ סניימ טָארט
 .ןגעו רענעמוהיא ףיוא טצנַאט

 ,טביירגרעד ןפוס ריפ עלַא
 ; ןפָארטעג ,ןפָארטעג טָאה סנ
 ,טכיול קידרעטצנעפ סניימ טבכינּפ
 .ןפָא קידרעיוט --- רעניימ ףוג

 .דנַא -?סור-סייוו ןשיטעווָאס ןיא --- לטעטש-טרובעג ןיימ ןופ ןעמָאנ (*
 ןעװרעשט :שרעדנַא לטעטש סזאד טסייז טציא  .ןָאיַאר רעקסנימ
 | 1925 ןיא לטעטש סָאד טכוזַאב בָאה ךיא
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 ,ןייוו רעסייוו ,ךיז סי
 ןעלמיה עקידנופצ ןופ
 -- ,ןיױַא רימ וצ ץרַאה ןיא
 ,לבייש ןוא ריט ךרוד

 ךַאד ןוא טנַאװ ךרוד
 ,לביטש ןקידבוט-םוי ןקירעדינ ןופ
 .ךַאילש רעקסנימ ףיוא קעה ןיא סָאװ

 גנולש ןטכייל טימ ּפָארַא גני"לש
 ; רעטרעוו עזייב ,עקידנגרעוו עלַא
 ,קנורט רעטסייה ןיימ ייגש זיא טנייה
 .עטרעשַאב ןיימ --- ןעמוהיא ןופ טכַאג
 ,טנעוו עלַא רעביא ןצנַאט סנגיובנלע עניימ
 ,וצ ןּפַאלק ,וצ ןּפָא-לק ינק עניימ
 ,טכַאנ עטרַאגעג ,טכַאנ

 טכַארבעג ןקיטשרָאד ַא ךיז בָאה ךיא
 --- טנעה עקידהוואת עטקערטשעגסיוא ייווצ טימ
 --- ,וצ ןּפַאלק ,וצ ןריר ךיז טנעה
 ,ןוגינ ןיא ענעגנַאגרַאפ טנעה
 .ןגיטש ןוא סעקענַאג ןעגניז סע סָאװ

 וֵׁ

 .ןז ןעמוק רימ טָא
 .ןעמוקעגנפק ןענייז רימ טָא
 ןָאפ עטיור יד ףיוא-טלקיוו
 ןעמעלַא ןופ ּפעק רעביא

 --- קרַאמ ןטלַא ןפיוא
 ; רעיוט א טיובעגסיוא
 קרַאק סרעיוט ןפיוא
 .ןעייו ןענָאפ עטיור

 ייווצ ןענָאפ עטיור

 .ןעגנַאטש ףיוא קידהּפוח

 יינש רעקידנרעטש

 .ןעגנַאהעצ ייז רעביא



 ןֶָא ןעמוק רימ טָא

 ;ןעמוקעגנָא ןיוש רימ ןענייז

 ןָאפ עטיור יד ףיוא-טלקיוו
 ןעמעלַא ןופ ּפעק רעביא

 ֵּש

 ,טלעוו רעסייוו רעד ןופ ןטימניא טוג זיא רימ
 ,טוג זיא טניוו םעד יו
 ,טלעטשרַאפ טינ ןיוש רעמ ןענייז ןּפיל עניימ
 ,טור זרמא רעסייוו עניימ רעטרעוו יד ףיוא
 -- :טָא ,טָא -- תמא רעסייוו
 .טגנצרט רעקידנעּפירקס רעד סיפ עניימ רעטנוא
 | ,טייוו עכע"לרעדירב ,טייוו עכעלרעדירב
 ,לוק ןיימ ףיוא ךיא בייה הנבל רעד וצ זיב
 :טיירש ןוא קירוצ ּפתֹא טרעפטנע הנבל ןוא
 | !טייױו עכעלרעדירב

 ! טייו עכעלרעדירב

 ,ןיילק ןוא סיורג ןופ ליומ םעניא תמא רעסייוו
 ,ןעמוקעג ןענעגעגַאב ךימ זיא סָאװ ,תמַא רעסייוו
 ,ןיורק ַא וו ,תמא רעסייוו
 ןעמוהיא רעביא ,םעניימ לטעטש רעביא

 עו

 ןטיוהד ןביז רעטנוא ,זייא רעטנוא
 | ,רָאי קיצרעפ עניימ ןגיל
 ןטיורק ךעלּפעק עטליונקעגפיונוצ ,עטלקיװרַאפ יו
 ,לקיװרַאפ ןיא ןגיל ןרָאי זַא ,סָאװ זיא ,ונ
 ?ּפעק יד יװ ןגיל ןרָאי זַא ,סָאװ זיא ,ונ
 ,ּפעק עכע"לרעדירב ,ּפעק עכעלרעדירב
 ;רעכעד רעביא ךייא ףרַאװ ןוא ףיוא ךייא בייה'כ
 ,ףרָאװ ַא ךייא ךיא ביג הנבל רעד וצ זיב

 :רעכעה ךָאנ ןוא רעכעהד ןוא

 קירוצ ּפָא ךייא טפרַאו הנבל ןוא
 ,קירב ַא וצ רעדיוו ,ּפערט ַא וצ רעדיוו

 עוו

 ,דייר ענדָאמ ענױזַא דיר ךיא
 .עלַא ןרעה ןלָאז
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 ,ךיירפ ןופ טכיזעגנָא ןיא קידוועמעש ןיב ךיא
 ,הלב ןייז לגאמ ןטשרע םוצ טעזרעד סָאװ ,ןתח ַא יו
 ,ערעייט ןיימ ,דיירפ ,ךיז ץצז
 ,עסייוו ,עניימ רעטסעווש

 ןעמוק טייקטמעשרפצפ ןיימ ןופ ךיז וצ לעװ ךיא זיב
 השעמ ןיימ רַאפ רעטרעוו רעטייוו ןעניפעג ןוא
 ,לסעג ַא ןופ
 ,לטעטש ַא ןופ
 : ךיז ןפורעג סע טָאה לָאמַא סתאוו

 יא
 וה

 .ןעמ
 .לָאמַא .לָאמַא .לָאמַא
 ,ערעייט ןיימ ,דיירפ ,ךיז ץעז ---
 ,קנַאב רעטיירב רעד ףיוא

 ,קנַאב רעסייו רעד ףיוא
 --- ,זַא טָא ,ױזַא טָא
 ;קנַאב רעיינ רעד ףיוא
 לּפמעל ןופ ןייש רעד ןיא
 --- ןגיוו ךיז רימ ןלעוו
 --- ױזַא טָא ,ױזַא טָא
 ,קנַאב רעסייוו רעד ףיוא

 עוו

 ןטכַאנרַאפ עטיינשרַאפ עליט(0)
 ,טיינשרַאפ רעליטש ךָאנ ןרעוו
 ןטכַאמרַאפ לביטש ןייד ןיא ָאד
 ,טיונק רעד ןדירפ ןופ ףיוא טייג

 לביטש ןייד ןופ ּפערט יד וצ זיב
 -- ?וצ ךיא םוק ױזַא יװ ,ןעוו
 לביארַאפ ןטלַא ןופ סניימ ץרַאה
 .ור ןייד רעטנוא ךיז טנגוי

 -- ,לבייש ןיא למיה רעשוולסיּכ
 ! טניירפ רעקילפָאאמַא רעביל

 ןביילב טינ רעמ ,עז ךיא ,ןיוש טסנאצק

 ,טנייה טיײקילָאמַא ןייד ןיא



 ט-

 ,קיב"לעז טינ רעמ ךיוא ןיוש ןיב ךיא
 ; טצירקעצ ןוא יורג ןיוש ןיב ךיא
 קיבלעװ ,קירעיומ יװ ,ךָאד טסעז
 ,ץיז ,רענעמוקעג רעד ,ךיא

 ,רעטלומ רעד ןיא ָאד טָא --- !טינ ץיז

 --- גיוו עשידניק ןיימ --- רעטלומ

 רעטלוש עקניניד ןשיווצ ּפָאק

 ,גיל ןוא רעדינַא ךיז גייל

 ,ערַאד עניימ םייה ןיימ ןופ טנעוו
 ,ןָאה רענעגָארטעצ ןיימ --- ךַאד
 ,ערַאנ ַא יװ ץלַא ךָאנ זיא טעב
 .ןָאצ ןייא ןָא ליומ ַא יו --- ליד

 קעזיורטש ףיוא --- ןעגנוי ןופ ןפוג

 ,דיירפ ןיא ,לּפע יו ,ןטכיול
 קזוח ןקזוח ןוא ןעגניז
 .דייר עקילייפ ןרעייפ ןוא

 ,עגנוי עניימ ,געט עניימ ,ריא
 ,ףיוא טייקנסעגרַאפ ןופ טייטש
 ןעגנוי יד יוו ױזַא ךיז טזָאל
 .ףוג ןקיטכיל ןיא ןייגפיוא

 ,ןרַאוטָארט סיוא ןשוק טירט
 ,גנ-:ר ןפיוא ךיז ןענעגעז
 .ןרַאנ עזגורב --- עניימ געט
 .גָאט רערעגילק ַא ןָא טמוק'ס

 וא

 ,טניירפ רעדנָאללב --- טייהדדניק ,טייהדניק
 -- +ןריט ענייד ייב ייטש ךיא

 ,טנייה טסעז וד ןעמעוו ,רעד
 .ןרילרַאפ רעדיוו ךיז ןגרָאמ ןעק

 ,ּפָאק ןיימ ףיוא גנמנרט ךיא גנורירַאב
 ,ןּפיל ףיוא ןּפיל ןופ גנושטנעב ןוא
 ּפָאט םענעדרע ןופ טפַאשקנַארטעג
 ,ןּפיז ענערָאק ןופ טייקכייוו ןוא
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 ,ץַאזּפָא לוויטש ןופ טָארט:ץנַאט ןוא

 ;לקער טםבענרעדעל ןופ טייקטסיירד ןוא
 ץַאט רענעכעלב ןופ טייקטמעשרַאפ
 .לקעלג ןקיכַאילש ןופ גייטשפיוא ןוא

 --- ,טניירפ רעדנָאלב ,ךעלקילג ןיב ןוא דימ ןיב
 -- ?ןגיוא ענייד סיוא רימ ףיוא וטסלעטש סָאװ
 ,טנייפ ַא ןײלַא ךיז ןייז רעמ טינ ליוװ ךיא
 .ןגיב םענעגייא טימ ן"לייפ ךיז

 טנעה עדייב עניימ סיוא קערטש ךיא
 ,ןטסַאּפוצ לּפמעל ןופ טנוװָא םוצ
 ,טנעוו עקניניילק ענייד זדלַאהד ךיא
 .ןטסַאק םענערָאפעצ ןוא טעב ןייד

 ,ףיטרַאפ לּפמעל ןיא לטיינק סָאד
 ,ןטסָאק ףיוא יצ ליד ףיוא ןפָאלש ךימ גייל
 ףיש ַא ןייז ףָאלש ןיימ רימ לָאז ןוא/

 ,ןטסַאמ ענעגױצרַאפ עיינ טימ

 א

 ,לגיצ עטלַא-יורג ףיוא ןעמפזנ ןיי |
 ,ןגיוושרַאפ ןוא ןיד וטסיב ןיײלַא
 ,=לגױו םענעפרָאװעצ ןיא דניק ןייד
 .ןגיוורַאפ טינ טסנעק וד ןוא טסגיוו וד

 ? ןעמעוו וצ --- רעגניפ ענייד סיוא טסקערטש
 ,טעמוא רענעטכיולעצ --- רעגניפ ףיוא
 -- ןעמערב ענעבייהרעד ךרוד קוק ַא
 ,ןעמוקעג זיא ריד וצ חרוא ןַא ,עז

 ןטלעצעג יו טנעה ענייד טסטיײרּפשרַאפ

 ;רע טינק טָא --ןעמוקעג סָאװ ,רעד ןוא
 ,ןטלעז ןוא ןטלעז ןשיווצ טרָאװ ַא
 ,.רעטירד ַא --- ןפוג ייווצ ןשיווצ

 ןטלעצעג ענייד רעטנוא ור ךיא

 .ןגיו ןיא רעדניק יוװ --- עלַא רימ
 ןטלעטשרַאפ טינ רעמ טימ קילבנָא טימ
 ,ןגיוורַאפ םוצ טינ ךיז ןגיוו רימ
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 אן

 .ןָאפ רעקידמערוט רעד ףיוא טנװָא
 .רעייפ ןקיטנוותא ןיא ףיוא טייג ןָאפ
 .ןֶָא טמוק טכַאנ --- חרוא-לגניי
 .רעייט ןוא ןייז קידיירפ ריד טכַאנ ךיוא לָאז

 סיפ ענייד טימ טציא ןָא טסריר וד סָאװ

 ; עלַא ןרירַאב ןיוש רעטעּפש ן"לעוו

 -- ,סיז םעטָא ןייד ןיא ךיז טסיגעצ דיירפ

 ,הלכ עטייוו ןייד ךיוא טמעטָא ָאד טנעָאנ ץעגרע

 ,טנעה עקידתופתוש ןיא ןיוש זיא טלעוו
 -- ,ןדָאל ןיא ךיז ןּפַאלק רעגניפ-ןגרָאמ

 ,טדנעלרַאפ טָאג ןויב ַא ןופ --- ןטכענ

 .ןדנמצנעג טימ ןטָאשַאב ,טײרפַאב --- טנייה

 ,ןָאפ רעקידמערוט רעד ףיוא טנוװָא
  {עלַא רעזייה רעביא רעטַאלפ ןיא ןָאפ
 ןָא טמוק'ס רע ןגעקטנַא ,עז ,לגניי

 .הלכ עקידבוט-םוי ןייד -- ,ךָאנ רעקידרעטַאלפ

 אוו

 לַאש ַא סעמַאמ ןיימ יװ טנַאה ןייד
 ,ןפיילש ףיוא טלקיוורַאפ ,טלקיוו ךימ
 = לָאז רעטסקיטכיל --- ?לרעמיצ ןייד
 .ןפייה עלַא טיירפ קידנרעטמַאל

 -- -= גיוו קידנעדיוה ַאזַא --- יינש ַאזַא

 ,טרעדינ עשלטעטש ףיוא ןסַאג ףיועצ
 ,גירק ךָאנ ןוא דשזד ךָאנ ,יורטמוא ךפאנ
 ,טרעדירברַאפ ךיז טרָאװ ןיא ןבָאה רימ

 -- טרָאװ ןייד זיא סיז קידעקעמש ױזַא

 -- רעדתא רענעפָא ןַא יו טצנַאטעצ

 טרָאט ןופ רעשירפ יװ טינשפיוא יװ

 .רעדָאי ןעמערַאװ ַא ףיוא-טקעד סָאװ

 -- ֹוצ ךימ עילוט ךיא טייקליטש וצ
 רעה וצ ,טייהדניק ןיא יו ,שםולח ךיא
 -- ?ואוװ ,וטסיב ואו :עמיטש ַא
 .ןרעטש ערַאבליײצ-טינ יד לייצ'כ ןוא
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 צווו

 ןעיוט עקידרעטניוו ןופ געט ענױזַא ןיא
 ,דירפ רעלופ ןיא ךיז טימ ןייז ןעמ ףרַאד
 ןעיורטרַאפ ױזַא ,בייל וצ בייל יװ ,יירט
 ,דיל ןיימ ,ריד וצ טייקנפָא ןיא ךיז

 ,רענרעה עקידנרעטנָאלּפ טימ שריה ןיימ --- דיל
 .טיױרטרַאפ דלַאװ ןדליו םעד ךיד גנַאלדוצ
 רענרעד עלַא רעביא סָאװ ,ןעד רעדנואוו ַא זיא

 ,טיוהד ןייד ןופ ןעיירשעגסיוא עטיור ןעגנעה |

 האנש רעלָאג ןיא ןיילַא ךיא בָאה יו
 --- ,ךָאמ ןטיוט ןיא ןעמוקמוא ןייד ןעזעגוצ
 עניד ,עקנַאלש ךעלכענק ענייד וצ ןוא
 .ךָארב ַא ךָאנ ןוא ךָאנ טרעדיילשעגוצ

 ,רעטרע וצ ןעמוקנָא וצ רימ ענדָאמ ױזַא
 ,רָאװ רעד ןופ רעטלע ןענייז תרומולח ואוו
 רעטרעוו ןעניפעג וצ רענדָאמ ךָאנ ןוא
 .רָאא קיצרעפ ןיוש טלַא זיא סָאװ ,ןבעל ןיימ רַאפ



 עדנעגעל-עטַאט

 ,רעקידרעבטיור ,ףױא ''}
 --- ,ףוג רעקיטיוה
 ןקידרע ןייד רבק ןייד ייב
 .-- ףור ןוא ךיא ייטש
 ,רעקידרעבטיור ךיוא ,ןוז ,ךיא
 ,ףוג רעקיטיוה

 ןגָאז ןעמוקעג ןיב'כ
 --- ,ןגרָאמ-טוג ,עטַאט ,ריד
 ,דיישּפצ רָאי קיצנַאװצ ךָאנ
 ןגָארט רָאי קיצנַאװצ ךָאנ
 ןיישּפ:א ןייד רעיורט ןופ
 .ןקַאב עטכעלגנעלעג ,ענייד יו ,עניימ ףיוא
 ןסיוורעד ךיד טלָאװעג בָאה'כ
 -- ,רעקַאלּפ םייב ,ןוויוא םייב
  .,רעקעב רענעמוהיא
 -- .ו"לסיכ ןיא שדוח ןקיטסָארפ ןיא
 ,ןוויוא םייב --- וד
 רעטלומ רעד ייב --- עמַאמ יד
 ,ןווייה ןופ רעטריויעגרעביא רעדי

 ,גייט ןקיכוּפ ,ןקיביײל םייב
 ,רעטליונקעגנעמַאזוצ טנוװָא
 ,גיוא ןקידהנבל םענירג טימ םענייא טימ
  .זיוהרָאפ ןופ לעװש רעד ייב טרעיוה

 ,לעװש יד רעבירַא ךיא טערט
 ןפָא זיא סָאװ ריט ַא ןיא ּפַאלק
 ,סעוורפאב טייטש עמַאמ
 ,ליוה --- ןעלסקַא
 .ןפָאלרַאפ עיולב ךעלרעדָא טימ

 -- ,ךעלרעדָא)
 טנלע ליפיוו ,טעז

 ,טסורב סעמַאמ ףיוא טרעיוה סע
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 ,ןלעטשרַאפ טינ ןעק דמעהטנכַאנ סָאװ

 ,ךעלרעדָא
 {+ טסואוועג ךָאנ רעוו טגבנה םענױזַא טנלע ןַא ןופ ןעוו
 ,רעקַאלּפ םעניא ,וד ןוא
 ,ןטקערטשעג טימ ןזדלַאהד טימ
 ,ןקורט טיײקיטשרָאד ןופ לגרָאג טימ

 ,רעקַא ןַא טימ טכעטש ןעמ יוװ ,דרָאב ןייד וטסכעטש
 ,ןקור ןיא ןוא טסורב רענעגייא ןיא
 ,רעטלומ ןיא ןוא גייט ןיא
 ,סיפ ענעטָאנקעצ סעמַאמ ןיא

 -- -- -- רעטלוש ענעלָאװשעגרעביא ןוא

 -- טלפאוועג בָאה'כ
 ? סָאװ זיא ,ונ

 .ָאד זיא ןוויוא רעד
 יָאד ןיא רעטלומ יד
 ,טָאלש רעקיבלעז רעד ריט-ףיוה ףיוא
 ,עניימ טינ --- עמַאמ-עטַאט לעווש ףיוא
 ?ןעגייז ואוו עניימ ןוא
 ,ךיא גערפ ןגעווטסעדנופ ןוא סייוו ךיא
 טרעפטנע ןרעפטנע ןוא
 ,גנוצ ןייק טינ ,ּפיל ןייק טינ

 גיוא ןַא ןופ קוק רעמוטש ַא רָאנ
 ,גנו"לש רענעקורט ַא ןוא
 :גָאז ךיא

 -- -- ,ןטוג ַא --

 ,ענעטכיולעצ ַא -- טלעװ יד

 .םלוע-תיב רעטליונקעצ ַא -- לימ רעד ייב
 ,עשלטעטש ךעלעסעג ךרוד
 ,רעשיטעווָאס טימ ןתוּפ טימ עטצוּפַאב
 -- רעיוט ןשידניק ךרוד
 ,רעדנעל ןופ עטייוו ןופ
 ,רעדנע ןוא גנולדנַאװ ךרוד

 ןגָאז ןעמוקעג ןיב
 ,עטַאט ,ריד ןגרָאמ טוג
 --- עטַאט
 ,תמ טינ
 .עדנעגעל רָאנ



 ןעמוהיא ןופ שבלוע-תיב רעטלַא רע1
 ,ןזָאלרַאפ ,ןסקָאװרַאפ טייקדליוו ןיא
 ןעמוקעג םלוע-תיב ןטלא םוצ ןיב ךיא ןוא
  .רעמָאיעג ןוא ךולפעג רַאפ טינ
 ןעמענרַאפ הכרב רָאנ
 ,לגרעב ןרעטנוא ןופ

 ,לגרעב ןפיוא --- ךתאמ רעקיטסברַאה
 ,ךָאמ ןפיוא -- גָאט רעקינוז
 ,סענורטס יװ -- רעדילג ע"לַא רימ ןיא
 טנַאה ַא --- סענורטס יד רעכיא ןֹוא
 טיוט ןופ ףיוא-טייטש סָאװ ,םענייא ןופ
 ; טרובעגרעדיוו וצ

 .ָאד טסיב וד ,ןוז, --
 / .טוג .טוג
 לכיימש ןייד ןייגפיוא לָאז
 ,ןטייב רָאנ --- םירבק רעביא טינ
 -- טולב ןיימ רעבירַא ךיז טסיג טייקינוז ןיא !

 ,ןטייווצ ַא ןופ ףוג ַא ןיא רעבירַא ךיז טסיג

 ? רעטייווצ רעד זיא רעוו
 ,רעטייוצ רעד זיא ,דלַאװ ןיא סָאװ ,םיוב

 -- סַאג רענעזערעב ףיוא בוטש רעד ןופ לעווש
 .רעטייווצ רעד זיא לעווש
 ,רעניימ וד לגניי ,רעניימ וד לגניי
 .רעטיור רעד עטַאט ןייד ןיב ךיא
 ,ןריראב עלַא עניימ טנַאה ןייד ףיוא גָארט
 ,ןשוק עניימ ליומ ןייד ףיוא גָארט
 טלָאזעג ןוא טלָאװעג בָאה ךיא סָאװ

 ןבעג ריד ךיז טמעשעג קיביײא ןוא
 ,רעטרעוו עניימ ךיוא ןוא
 ,םייקמערפצ ןיא בָאה ךיא סָאװ
 רעיורט ןיא בָאה ךיא סאו
 -- -- -- טלמַאטשרַאפ
 ,דרע רעד רעטנוא קידנגיל
 -- ןבע"ל ןייד ןופ טכיל ךיא בָאה ןעזעג
 ,ץרַאהד ַא ןופ טכיל
 ןפָא סע טרעוו טוט ןכָאנ טשרע סָאװ
 דרע רעד רעטנוא קידנגיל
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 ,ןעיירשעג עלַא ךיא בָאה טרעהדעג

 ןפָארטש ןוא ןעניײּפ עלַא ןזעעג
 | גָאטײנ ןופ גנַאגפיוא ןיא
 .ןגיוא עטרעטייוורעד עטזָאלעגרעטנורַא ענייד ןיא
 ןגיוא ענייד ףיוא-בייה
 ,ריד רעביא טכיל ליפיוו ,עז ןוא
 לביטש םעד רעביא ןוא
 יײרשעג ןטשרע ןייד ןבעגעג טסתאה וד ואוו

 ,וולסיכ ןשידנעגעל ןסייוו ןיא
 דרע רעד רעטנוא קידנגיל
 ,טנפעעצ ךיז טכיל טָאה
 ןענעק לָאז ךיא -- טקעלּפטנַא ךיז רו טָאה
 ,ןעמוק טס'וד ןעוו ,גָאט םעניא
 (!וטזומ ,ךיא בנה טסואוועג ,ןעמוק ןוא)
 ןעמענפיוא ךיד
 ,ערָא-לק טימ

 ,עטוג טימ
 --- == .רעטרעוו עקיטכיל טימ

 עטַאט ןיימ סדערעג טָאה ױזַא

 ,רבק ןרעטנוא ןופ

| ||{ 

 שירפ
 ,ריד וצ גנַאזעג ןיימ
 | -- ,יינ ןוא

 -- ,רעהַא זיב ןוא לָאמעלַא יו טינ |
 ןעגנַאגעג ריד ןופ טייז רעד ןָא ןיב ךיא ןעוו
 --- ,ייברַאפ ןוא
 ,רעטָאפ

 ,לגניי ַא קידנעייז ךָאנ

 --- יטלַא רָאי ףלעווצ
 ךיז ןיא ןיוש ךיא בָאה ןגָארטעג

 רעוולוּפ ןטציירעצ
 ,טלַאטשעג ןייד ןגעק
 .רעטָאפ

 ,לנאמ סעדעי ןוא
 :לױמ ןייד ןופ ןרעה געלפ ךיא ןעוו
 ! טינ רָאט'מ ---
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 - ץרַאה ןיימ ןיא רעװלוּפ טגעלפ
 : ןסיירפיוא ןוא ןתאט רעקַאלפ ַא
 ! טינ ריובעג ---

 -- ,ריד רַאפ ןעוועג רעקיזיּפש ןיב ךיא
 =לביטש רעזדנוא ןוא
 ןעועג גנע ןוא ןיילק זיא
 ,לביארַאפ םענעגייא ןייד רַאפ וליפא
 -,רעטָאפ

 ןטינשרַאפ ןייּפ ןיא לא בָאה'כ ןרָאי ליפיוו
 --- !רעטָאפ
 = טקיליטרַאפ ןוא ןטינשרַאפ
 ןעזרעד ךיד בָאה ךיא ןענַאװ זיב

 טלעוו ןופ סיירג ןיא
 ,טנעווילביטש ןופ טינ ןוא

 - ,טקיליװַאב ןיילַא ךיז טלָאמעד ןוא
 | ,רעטָאפ

 זש רַא מ

 ,תובָא ןופ תרוכז טימ רעמ ןבעל טינ ליוו רענייק

 ;היול ענעזעוועג ןייז ריכזמ טינ ליוו רענייק
 סעווָאס עדנילב ןציז לוש רעטלַאק רעד ןופ םעדיוב ןפיוא
 .היווה-טבש םעד ןטקיטולבעצ ַא ןעלבָאנש יד ןיא ןטלַאה ןוא

 רעטסיולק רענװַאלספאװַארּפ רעד טייטש רעביאנגעקטנַא
 | ; ןלָאּפוק-ּפעק ענייז ןתאטניהדַא ואוו טינ טָאה ןוא
 + ,רעטציירקעג רעד ושי ךיז טגיוו רעקעלג ןופ שינעטסיװ ןיא
 ןלָאמָאסמָאק יד טקיּפעגסױא ןבָאה רעקעלג יד ןופ רעגניצ יד

 ,ןשרַאמ עקידנריפמואירט --- ךעלסעג עלַא רעביא ןוא
 ;רעבמע רעקיטכיזכרוד יװ ,ןעמע"לַא ףיוא ןוז ןוא
 ןשרַאק עלופ יװ ךיז ןגיוו טנגוי ןופ ןפורסיוא ןוא
 .רעבמעװָאנ ןטעביז םענופ --- ץ'העש יד ףיוא --- ןגייווצ יד ףיוא

 == ,רעטערב עטּפונקעג ןופ רעיוט ַא --- קרַאמ ןטלַא ןפיוא

 ןענָאפ עטר טימ םיא ךרוד --- ,עיצולָאװער-רעױט
 רעטעפ רעטלַא ןיימ ךיוא ןוא -- ,טנַאּפש לטעטש עצנַאג סָאד
 .םינּפ ןקידשעדלָאי טימ .ןשידניק טימ ךרודָא טרישרָאמ
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 טרעטעפ עטלַא

 -- ,רעטצנעפ עניילק טימ בוטש --- ,רעדירב עניימ ןופ בוטש ןיא
 ; ןגיובנלע ןוא ּפָאק ןיימ ןײרַא קור ךיא
 ,רעטסנעלק רעד ןוא רעטסליטש רעד ךייא ןופ ןיב ךיא
 ?ןגיוא עניימ שיפלָאװ ױזַא ןענערב סתאוורַאפ

 ,ךייא ןעקרעד ךיא ןוא ,טנעקרעד טינ ךימ טוהזה ריא

 :עטרַאה ַא לעוש ַא טמוק רימ -- ,ןָא-ןביוא ןייק טמוק רימ
 ךייא ןעז וצ ָאד טיײקטמעשרַאפ ןיא היכז רתצפ
 ,רעטרַאװעג רעד זדרוא רעד ריט רעד ייב ןייטש לָאז

 ,לויטש עמורק יד טימ סרעטעפ עטלַא ןעמוק סע
 ;סנטלָאק יו דרעב טימ ןוא ,סעציי"לּפ עקידרעקיוה טימ

 לווירב ןטיוט ַא זופ סערדַא יִא טנַאה סגדעי ןיא

 ,ןטלָאנקעצ ַא ,ןטקעמיַאפ ַא ןעמָאנ ַא ז,יוא

 ןקוק סרעטעפ עטלַא ןעמענ עטרַאנעגּפָא יוו
 ;ןרָאי ןיא ענעקנורטרעד יד ןגיוא יד טימ
 ,ןכוסמ ַא ןופ טייקטנשקע'עגנייא רעטצעל רעד טימ ןוא

 .ןורכיז ןקישַא רעייז רעדנַאנופ ייז ןעלמעלפ

 ,רעטיב רעצרעה ןלייצרעדסיוא ןעמענ ייז

 ; ןברָאה יו ליד ףיוא ךיז ןגייל סעדווירק ןוא
 ,רעטיש רענייצ ךרוד ענעטָאשעגסױרַא ,דייר ןוא
 ,ןברק ןטנייװַאב-לָאמ-ןביז-יוש םעד ןעניײװַאב

 ,ןגייווש ןקידרעוװילג טימ וצ ךיז יועה ךיא
 ןגָאז סָאד ףיוא-טצייר ,סעּפע גָאז ךיא זַא ןוא
 --- ןגייטש טמענ ייו רעד ,ערעייז סעדווירק יד דעמ ךָאנ
 .ןגָאט ןָא טבייה סע זיב ,עגנַאל ַא טכַאנ ַא ױזַא

 (*טיוט סנינעסעי ףיוא

 ןסַאג רעקרָאי-ינ ףיוא ךיד ןעזעג בָאה ךיֹא
 :רעדנילליצ ןיא ןוא ךעלעוויטש עטיור ןיא
 --- ןסַאה םוצ זיב טנרָאצרעד ןעמעלַא טסָאה

 .רעדניק-רעצנעט ןשיווצ ףלָאװ רעדנָאלב ַא

 ןעגנַאהעגפיוא ךיז טָאה ,טעָאּפ רעשיסור רעסיױרג ,ןינעסעי (+
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 ,ךיד טגתארט ןעמ :לתומ ןטייווצ ַא ךיד ךיא עז טציא
 ; רעדניליצ ןָא ןוא ךעלעוויטש עטיור ןָא
 ךיד טגָאלקַאב ןעמ ןוא ןעניקשוּפ םורָא ךיד טבייה ןעמ
 .רעדניק עטסעב יד ןופ םענייא סדנַאלסור יו

 ,ןתוטש ענייד עלַא לחומ ריד זיא ןעמ

 :ןעקנורטרַאפ גנוי-וצ טסָאה וד סָאװ ,ןבעל ןייד
 -- לסוס עגנוי סָאד ףרָאד ןיא רָאנ ריד זיא לחומ טינ
 .ןַאקנוד ןופ ץנעט ףיוא טסָאה ןטיברַאפ גנורּפש ןייז

 (= עטסיו יד גיוצ יד ךיוא טעװ ןייז לחומ טינ
 ,ןפוג עקידלּפַאצ --- ךע"לטניה עריא טימ
 -- ?טסיב ואוו .ךייט םוצ סנייא ךָאנ סנייא עטּפעלשעגקעװַא
 ,ןפוררעד טינ --- ןפור טעװ לקיניזימ

 -- הנבל רעד ףיוא טגיוורַאפ וטסָאהד ןעלקיניזימ
 ?לגייטש ןייז ףיוא ןבעג גנוטכַא טעוװ רעוו טציא
 ,ַאינָאניא דנַאל ןייד ןופ ןשטנעמ-ןזיר יד
 ,ןגייווש ייז ןוא הנבל ףיוא ןקוק ייז

 ןעמַאזוצ ןעמעלַא טימ גיוצ יד טגפאלק טציא
 -- ףןטלתצּפשעצ פיל ַא טימ ןטיולּפ רעטניהדַא
 ,ןעמַאמ ַא וצ ןבייהרעד יז טסָאה וד לייוו
 ןט"לתאשרַאפ קיד'הילת ױזַא גנולצולּפ ןוא

 ןָא ךיז טבייה --- סיוא ךיז טזָאל ליפ(
 | { ןסיירוצרעביא טינ לָאמנייק ךיז
 ןָאטעג וטסָאה סָאװ ,רעדנַאלב וד ,רוחב
 ?ןסייו ןייד טימ זדלַאה ןייד טימ

 --  סָאמ בילוצ ,גנַאלק בילוצ ליּפש
 ; רעסיגרַאפ וד טולב ןגייא
 -- !סָאװ זיא ,ונ ,סיז זיא דיל ןופ ןייוו

 .רעסיז ךהאד זיא טולב רעבָא

 טסגיל וד יו ,שירפ ךיד ךיא עז טָא

 | ,ןורָא ןקימו"לב ןייד ןיא
 סטקילפעצ ַא ּפָאנס ַא יװ ױזַא
 .ןרָאק םענעטינשרַאפ ןופ

 סנעמעוו ,גױצ ַא ןגעו דיל ךע"-?רעדנואוו ַא טָאה ןינעסעי ('

 ,.ןיט ַא ןיא ןעקנירטרעד ןשטנעמ ךעלטניה
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 ,ףורעג טימ טכוז ןעמ רעטינש םעד

 ;ןעמוק ,ךיז טכוד ,טונימ יד ףרַאד רע
 ףוג רעקיּפָאנס ןייד --- טינ טמוק רע
 / .ןעמולב יד ןופ סױרַא טצנַאט

 קיטש ףיוא ךיז טישעצ ןוא סױרַא טצנַאט

 ;ןעגנַאז עטרעדיילשעגרעדנַאנופ ףיוא
 ,קירטש ןופ עילטעּפ רעד ףיוא ,טרָאד ךיוא
 ןעגנַאהעג זיא גנַאז ַא רָאנ ,זדלַאה ןייק טינ

 גייטשפיוא ןוז

 (טעמדיוועג םירק ןופ ןטסינָאלָאק עשידיי יד)

 ,טנעמיוק ,טצנַאט ,ן"לעווש ,טצנַאט
 ; ךורייוו ןקידנעניגַאב ןיא ,רעדלעפ ,ךיז טליה
 ןעמיור יד ךיז ןלַארּפעצ קידרעטצנעפנביז
 .זדרוא ןקיד'חרזמ םבענופ םוקנָא ןרַאפ

 ,טרעדעפעג ןייז וצ ןעמעלַא זדנוא זיא טוג

 ,רעקַא"לפ ןופ טָאג םוצ ּפָאק רעזדנוא ןגָארטרעטנוא
 ,רעד"לעפ יד ןופ ןעטייב עלַא טימ ,ךָאנרעד ןוא

 .רעקַא ןפיוא ןטרַאװ ןגיײלרעדינַא ךיז

 ןטרַאװ וצ ךיז ףיוא גנַאל טינ טזָאל רעקַא
 ;ןפילשעג טכַאנ ןופ ךָאנ ןענייז רענייצ ענייז
 --עטרַאה ץכעלָאש עטשרע ןטלָאּפשעגכרוד
 ,ןפיט עכייוו יד ןיוש ךיז ןיילַא ןענעפע

 !רענייצ ןופ לָאטש ,רעטנעענ םוק זדנוא וצ ךיוא

 ;רעכייו ןוא ךָאנ רעניד זיא בייל רעזדנוא

 ,רענייב עלַא זדנוא ךרוד ,רעדיוש רעסיז ,ָא םענ

 .רכז ןייק ןייז טינ טעוװ טייקניד רעזדנוא ןופ זיב

 ,ףעבירַא ןיוש רעקַא -- זדנוא רעביא רעקַא

 { ןטייו ריפ עטנפעעצ -- ערעזדנוא ןעגנול

 -- לביטש םעיינ רעזדנוא ןופ לעוװש רעביל רעד וצ

 ןטייר וצ טמוק ןיוש ,זדנוא ןעייזרַאפ ףרַאד סָאװ ,רעד



 לטרַאג ןטיירב םוצ וצ רע טדניב ָא-טגא

 --{ןעיז טמענ טנַאהד ןייז ןוא ,העירז טימ ברָאק

 ,ןטרַאװ ןעמָאז ףיוא ךיוא -- רעקַא ףיוא טרַאוװעג יו

 ןףעייר עלַא טימ ייר ןיא ,עטקינוזעגכרוד

 גנוטרַאװ טימ לופ

 ,ריט ןיימ גנוטרַאװ טימ לופ

 { ןײרַא םוק ,ןיירַא םוק
 ירפ זיב עדייב ן'רימ
 .ןייז ָאד םיחרוא עטוג

 דנַאל קידשימייה ַאזַא
 פרעס ןוא רעמַאה טימ ,טגָארט
 טנַאה ףיוא ,ןענָאפ טימ ןוא
 .ברעק ענעדָאלעג לופ

 ןָאֿפ ןופ ןוא ברעק ןופ ןוא

 סיז ַא חיר ַא סייוו

 ןגאמ ןטקינָאהעג ןופ

 .סינ ענעטָארבעג ןוא

 שיט סלרעמיצ םוצ
 ---:ןיירַא ךיז ברתאק .ַא טגָארט
 ,שירפ ךעלענָאמ ןוא סינ
 .ןייו -- סעקשעלייק ןיא ןוא

 ָאד-ָא-טָא טכַאנ ַאזַא
 ---} דרע רעשיטעווָאס ףיוא
 --ָאי רעקיטייצ רעזדנוא
 .דרעפ רעט"לטָאזעגנפבצ

 ,ילפ ַא לטָאז ןפיוא
 ,גנציעג ףיוא געיעג --- ןוא
 ירפ זיב ןוא טכַאנ ךרוד ןוא
 .גָאט ןופ רעיוט טבוצ ןוא

 גָאט ןופ רעיוט סָאד ןוא
 / == גנַאל יװ ָא --- ,גנַאל ןיוש טרַאװ

 ,גָאר רעד יו ,סַאג יד יו
 ,גנַאזעג ןטיירפרעד ףיוא
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 ךַאילש רעקידנופצ

 ,רעמַא"לקרַאפ ,ןײרַא םענ ענייד טמערָא יד ןיא
 .ךַאילש רעקידנעהדילג ,רעקיד'נופצ
 ,רעמַאה ןוא פרעס --- ןרעטש ענייד רעטנוא זיא טוג
 .ךַאד ןטלַארטשעצ ןייד רעטנוא ,דנַאלסור

 ,דנַאלסור ,ןשיט ענייד ףיוא ןיוש ךוטשיט ַא טגיל'ס
 ;סקיוועג טרַאװ ןעיינש ענייד רעטנוא
 ,ןעלסיש ענייד ןופ ךיז טרעכיור ךערייוו יו טשרָאב
 ,סקיב ַא טָאטשנָא טבייה לּפָאג ַא טנַאה ןייד ןוא

 ,טייצלָאמ ןטיירג ַא ףיוא ןעמוק רשפא זיא ןייש טינ
 ; ןייו ןטשטנעבעג ןרירנפא טינ רעסואמ ךָאנ

 --- ןייז ץלָאטש ןתוחמ יו טינ ןעק ךיא בוא ןוא
 ,ןייז ןחדב ךיא להאז עילעּפַאק ןייד ןשיווצ

 ןרָאי עניימ סכעליירפ וצ ןפורפיוא ךיא לָאז
 -- טָארט ןקיטשרעדנַא ןַא ןופ ןוגינ ַא וצ
 ןרָאּפ עקידבוט-שבוי עקידנגייטש
 ,דָאהַארַאק ןטליּפשעצ ַא ןסייוו ַא ןיא

 רעדיל עקידנגייווש

 --- ןעגנעה רעמייב יד ףיוא רעדיל עקידנגייווש
 גָאט ןופ לעה םעניא לּפע עקידרעטניוו
 ,ןעגנערב ךיז ,ןגָארטכרוד ךיז ריד ךרוד ךיא ?לָאז יו
 ,גָאז ,דנַאל-םייה --- דנַאל

 ןרפאי ףרַאד שטנעמ ַא ןעמולחוצּפָא ליפיוו
 : רָאװ ןייד ןעזרעד ןוא ןעמוק וצ ידכ
 ,ןרָאק ןופ ךורעג טיוה ןייד ןיא ןריּפשרעד וצ
 ,רָאה ענייד ןיא טיורב ןצרַאװש ןופ ףרַאש

 ,ךעלכענק ענייד סמערָא טימ ןּפַאכמורַא ןוא
 ;ּפ:אגס ַא שערד םוצ ןגָארטקעװַא טּפַאכ ןעמ יו
 ךע"לכעד-ןגיוא יד ןוא ---: רעדיל ןוא יינש
 .ּפָארַא ךיז ןזָאל תומכסה יו



 ,רעדיילק ענייד ףיוא ,טניוו יו ,רעטעקַאנ םעטפצ
 :ךוש ןייד ןופ ךעלקעה ףיוא ןרעביפ ךעלרינש
 ,רדנ רעקידמיוקמ יו רעטנעענעג ,ףוג
 .ךופ רעטקילפעג-שירפ יו רענעגנַאגעגפיוא

 ,עסיורג ענױזַא געט ןיא ךיא בָאה טנעקרעד ךיד
 { געט ענױזַא --- ןעמיורגלימ עטיור עלופ
 ; ןסייו רעדילג עלַא רָאנ --- ,טמוק דיײשּפָא
 .געוו םעיינ ןעניורק טעװ שינעגעגַאב יינ

 ,לדנייטש ,לדמעז סעדעי ןכַאילש יד ףיוא
 ,סופ רעקידחרוא ןיימ טימ ןָא ריר ךיא סָאװ
 לדנייצ ַא סעלהפוע ןַא יו ,ןייז טשטנעבעג לתאז
 .טסורב סעמַאמ רעד ןיא ןסיבעגניירַא ןַא

 ןקַאמשעג ןייוו יו .ןֹצ ןיוש טמוק טנוװָא
 ,ןיול ןקיד'עפש -- טפַאשקנעב ךיא קנירט
 ןקַאב-למערד עניימ וצ ךיז ןעילוט סע ןוא
 .ןייצ ערָאלק ענייד יו עקיטכיל ן'העש

 תוכרב ענייד

 עסייוו ןעלגייפ יוװ ,םייה ,תוכרב ענייז
 ,ןלייה ןוא גרעב רעבירַא ךיז ןגָארט
 השעמ-רעדנואוו ןייד --- ץרַאה ןיימ ןיא
 ,ןלייצרעד וצ ןעלמיהד עלַא רעטנוא

  +ןענַאמרעד רעדעדנוזַאב ךָאנ ןעמָאנ סנעמעוו
  ןעניב יו ,ןילַא ןיוש ןענייז עניימ ןּפיל יד זַא
 ןעמָאנ ןייד ןופ רעכעב םעד וצ ןלַאפעגוצ
 ןעניז טימ ןוא טפַאשביל טימ לופ זיא סָאװ

 ,טקיטסַאגעג ריד ייב בוטש ןיא געט ?ליפיוו
 ,רעדנואוו ףיוא ךיא בָאה טקוקעג קידנגייווש
 ,קיטסַאה ןוא קידלגילפ טרעוו טסורב ןייד יו
 ,רעדנור ,רענעטעמַאס ענייד ןדנעל יד ןוא

 לכיימש ןופ טרובעג ךיא בָאה ןעזרעד ןוא

 ; ןסָאגעצ דרע ןייד רָאג רעביא |
 ,לכש סנואג םעד יוװ ,ערפקאלק ןגיוא
 ,ןסָאלשרַאפ ךיז ןוא טצילבעגכרוד ןבָאה



 ,ןלָאז ,ןסו;לשרַאפ ןייז ןגיוא ןלָאז

 ןרָאבעג ייס יוו ייס זיא דיירפ רעזדנוא
 ,ןלָאט עקידתובחר ףיוא --- דיירפ רעזדנוא
 .ןרָאק ןופ דלָאג ןשיווצ --- דיירפ רעזדנוא

 ,ןכַאמרַאפ וצ ןעמערב יד ,דיירפ רעזדנוא
 ,ןוגינ ןימ ַאזַא ןיי"לַא ךיז רַאפ טליּפש
 ןכַאילש סדנַאלסור ףיױא טניו רעד טליּפש סע סָאװ
 .ןגיוורַאפ וצ עזָאירעב עטעילוהרַאפ ַא

 --- ןעלדיפ עטכיילבעגסיוא --- ןכַאילש סדנַאלסור
 :ןעילוט ךיז ךייא וצ --- עשידניק ךלסיפ
 ןעלדיר רַאפ ןוא רעדער רַאפ ,קעה רַאפ ור

 .ןעילוה ןייטשפיוא רעדיוו ןלעו ךעלסיפ יד זיג

 ,לדניש ןקידכעבענ ןופ ךעלעכעד רַאפ וד
 ,לקירב םוצ עטרעדינעג ךעלרעטצנעפ וצ וװ

 לדניּפש עקנילפ סבנד טָאה סָאװ ,ןירעניּפש וצ ור
 ,לקיוועג ןופ ןטימניא טז:לעגּפָא

 -- ןדנעוו וצ ןעמעלַא וצ גנַאזעג ןיימ
 ןעמוהת ןופ טנעוו ךרוד ךיז ןסיירוצכרוד
 ןדנעל עניימ טלטרַאגעגמורַא בָאה ךיא לייוו
 ןעמנבננ ןייד ןופ טפַאשביל ןוא טכיל ןטימ

 רעדירב יירד עניימ ןגעוו דיל

 .ןטַאט ןטיור ןיימ ןופ רעדניק
 .רעדירב ערַאד עגנַאל עניימ
 --- ןטַאז ,ןטייו םעד דנַאל םענופ
 ,רעדיל ךרוד סורג ַא ייז ךיא קיש

 ןטכענ ייז ןעזעג סָאװ רָאנ טָא
 ןלעװש עקידשימייה יד ייב
 ןטכערעג ףיוא ,דרעפטייר ןפיוא

 .ןללעניש עשיטעווָאס ןיא

 ,רעברַאפ-רעדיילק ַא זיא רעטשרע
 ,רעקעה-ןקורב ַא זיא רעטייווצ
 רעברַאג ַא לתזמַא זיא רעטירד
 ,רעקעב-לגייב ַא לָאמַא ןוא
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 .למַאזרַאפ ןקיטכַאנ ַא ףיוא
 ,רעמורק טימ ךַארּפש טימ טלָאמ רעטשרע
 ,למַאטשעג ןיא ךיז טגרעוו רעטייווצ
 .רעמוטש ַא טציז רעטירד רעד ןוא

 ,ןטַאט ןטיור ןיימ ןופ רעדניק
 ,רעדירב ערַאד עגנַאל עניימ
 --- ןטָאז ,ןטייו םעד דנַא"ל םענופ
 .רעדיל ךרוד סורג ַא ייז ךיא קיש

 ,רעצעלק עטפרַאשעג טינ --- רעטרעוו
 ,קיטייו ןיא ענעקנוטעגסיוא
 ,ןצעז ןוא ּפעק רעביא ןלַאפ
 ,קיטיינ ואוו ןייֵלַא ןיוש ןפערט

 ,ןטסיופ עדייב ףיוא-טבייה רעטשרע
 ;רעמוק ןופ גרַאװ ןיא טנייוו רעטייווצ
 ,ןטסיירט וצ ייז ןדייב --- רעטירד
 .רעמוטש ַא טייטש --- ןוא ףיוא ךיז טלעטש

 ,ןטַאט ןטיור ןיימ ןופ רעדניק
 .רעדירב ערַאד עגנַאל עניימ |

 --- ןטַאז ,ןטייו םעד דנַא"ל םענופ
 .רעדיל ךרוד סורג ַא ייז ךיא קיש

 ןקורב ןופ קָאלג ןיא .סַאג רעד ףיוא
 .ןעגנוצ עקידלוויטש ןּפַאלק
 ןקור ןיא ּפָאק .ןענַאּפש רעדירב

 ןעגנולשעגניירַא בורג ןיא יוװ

 !ןגיז ןרימ :גנולצולּפ -- רעטשרע
 ,רעמולש ןופ ףיוא -- רעטייוצ רעד ךיוא
 -- ,ןגיל רעטרעוו םיא גנוצ רעד ףיוא
 .רעמוטש ַא טנַאּפש רעטירד רעד רָאנ/

 ןטַאט ןטיור ןיימ ןופ רעדניק
 ,רעדירב ערַאד עגנַאל עניימ

 --- ןטַאז ,ןטייוו םעד דנַא"ל םענופ
 ,רעדיל ךרוד סורג ַא ייז ךיא קיש
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 ןטניװ יד יו .ןעלטָאז יד ףיוא

 ,רעטיר יד יו ךעלכענק עגנַאל
 ןטניושעג ןופ רעטניוושעג ןוא

 .רעטירד רעקידנגייוש רעד טגָאי

 ןסימשעצ טכַאנ .סנבָארג ןוא טכַאנ
 ,רעטייש ןקידנעניגַאב ףיוא
 ןסיז רעטיול ןיא ףָאלש ןיא ןוא
 ,רעטייר רעדירב עניימ ןעור

 ,רעדירב ,ןיטשפיוא :גנולצולּפ -- רעטשרע

 :רעמוז רעזדנוא ,רעמוז : ןעגניז
 ,רעדיל ןופ דיירפ ןיא טצנַאט רעטייווצ
 ,רעמוטש ַא טגיל -- רעטירד רעד רָאנ

 ןטַאט ןטיור ןיימ ןופ רעדניק

 ,רעדירב ערַאד עגנַאל עניימ
 --- ןטָאז ,ןטייוו םעד דנַא"ל םענופ
 .רעדיל ךרוד סורג ַא ייז ךיא קיש

 הדועס יד

 ןסעזעג ןענייז רימ
 ,שיט ַא טבורַא
 טיורב ןסעגעג
 דייר טדערעג ןוא
 ,טיורב יו עטסהצרּפ
 ביוש ייב ןוא ריט ייב
 ךַאװ ףיוא ןענַאטשעג זיא
 ,טסָארפ רעבמעצעד
  יירטעג טיהעג ןוא
 ךיוה ןעמערַאו םעד
 ,דייר ערעזדנוא ןופ

 --- ,טסָארפ רעבמעצעד
 --- טכָאנ רעווקסנמזמ
 ;םי רעסייוו ַא יו
 ,שיט םורַא ,רימ ןוא



 סרעקנַא עפרַאש יו

 ,ףיש ַא םורַא
  טמיושעג טָאהד ריב סָאד
 ,גנו"לקעג רעזעלג רעביא
 ןּפיל ףיוא ןדָאזעג ןוא
 ,טפַאשרבח וןפ
 טיורב עצרַאװש סָאד ןוא
 ,בייל טימ טמעטָאעג טָאה

 ןעמוקעג ןגעקטנַא

 .דיירפ רעקיצלַאז טימ

 ,הדועס .הדועס
 ,רעמ טשינרָאג ןוא
 ,טיורב סָאד ןכָארבעג
 .רעמ טשינרָאג ןוא

 טצעזעג ךימ טָאהד ריא
 -- .,ןָאנבױא
 ךייא ןשיווצ ךיא ןיב
 .ןעוועג רעטמעשרַאּפ רעד

 ,טסואוועג טזה ריא ןוא
 ,טמעשרַאפ ןיב ךיא זַא

 ךָאנ רענעּפָא ןוא
 - ךָאנ רעטסָארּפ ןוא
 רימ וצ טקערטשעג

 ,זָאלג ַא ךָאנ זָאלג ַא
 טצעזעו טסיופ טימ ןוא
 .שיט םענעבמעד ןיא

 : טגָאזעג רענייא טָאה

 .עק---יר--ץעמַא ---
 ןלַאפעג זיא טראוו סָאד ןוא

 .שיט ןופ גערב ַא ףיוא

 : טגָאזעג רעטייווצ א טָאה
 ,דנַאל---ןט---עוו---ָאס = --
 ןלַאפעג זיא טרָאװ סָאד ןוא
 .שיט ןופ ןטימ ןפיוא
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 טכַארבעג סָאבעלַאב רעד טָאה
 טיורב ןרעצרַאװש ַא ךאצנ

 םיא טגײלעגקעװַא ןוא
 ,שיט ןופ ןטימ ןפיוא
 טרָא עמַאס ןפיוא
 סָאװירָאנ ן"לַאפעג זיא'ס ואוו
 : טרהאוו סנטייווצ םעד
 ,דנַאלנטעװַאס

 ןעמונעג סָאבעלַאב רעד טָאה

 טנַאה ןיא רעסעמ ַא

 ,טיורב סָאד ןטינשעצ ןוא
 .ךָאנ !ערעצרַאװש סָאד
 ןסעגעג ןבָאה רימ
 ,ריב ןעקנורטעג ןוא
 דיל סָאד טרעהעג ןוא
 :זדנוא ןופ ןטסגניי םענופ

 ,רעדירב ,ןטעָאּפ , ---
 .,רעדנעל עלַא ןופ
 ,רעטסגניי רעד ןיב ךיא
 ,ףיוא טשרע ייג סָאװ
 גייט רעסייוו יו

 ,םערופ םעיינ ןיא
 טמוק רעייפ ןוא
 ,ףיוא ךימ טמַאלפ ןוא
 ,רעדירב ,ןטעָאּפ

 ,רעדנעל עלַא ןופ
 : ףור ןיימ ךייא וצ
 ,טיירג עלַא טמוק
 סיוא ךיז טצעז ,טמוק
 -- הדועס רעטסיינ וצ
 ןייז לע ךיא ןעוו
 *----טיורב עסייוו סָאד



 טפַאשרעדירב עקילײה ןייא

 ,עקידסעכָאלעמלַאב םידג-2
 ,קירטש -- ןדנעל ףיוא
 ,"לוויטש עטרַאה --- סיפ ףיוא

 ,ןדניא ןופ טירט יוװ ,ןעגנירּפש טירט ערעזדנוא רעבנצ

 ,תונבל עפרַאש יװ .,ךיז ןדיינש רעמינּפ ערעזדנוא

 .טלעו רעד ןופ ןטימ ןקידיירפ ןרעביא

 ,הרובג -- ןדנעל ערעזדנוא ףיוא טכעלפעג

 ,תונשקע -- סיפ ערעזדנוא ףיוא ןדלַאפ

 ,ןוצר --- םבינּפ רעזדנוא ףיוא טכיל קיציּפש

 טילב טייקמוטש יד ערעזדנוא ןּפיל ףיוא ןוא

 .ןעגנואילב ןביז ןיא

 ,טייקמוטש ,ילב ,ילב
 ,ערעזדנוא טירט ,טגנירּפש
 ,טייקיטכיל ,ךיז ףרַאש
 ! םינּפ רעזדנוא ףיוא

 ,טילבעגּפָא טינ ךָאנ טָאה גנואילב ןייא ןייק

 -- !ןרָאװעג קיטייצ טינ ךָאנ זיא טרָאװ ןייא ןייק

 : רימ ןטעב ,רימ ןעגניז
 ,קיטייצ רעוו ,טרָאװ --

 ,םָארַא "לַאפ ,טרָאװ

 ןיירַא קניז
 ! טלעוו רעד ןופ ןטימ ןקיטכיל םעניא

 ,טרהאוו ןקיטייצ םורָא
 --- ןקיסופטכַא ,םענעבמעד ַא שיט ַא םורָא יו

 ,ךיז ןצעזמורַא
 --- ,טפַאשרעדירב עקילייה ןייא !

 ,ןעמעטָאּפָא םעטָא ןלופ טימ
 ךיז ןרַאּפשנָא ןוא סנגיובנלע יד ןגײלפױרַא
 .םענעבמעד םעד שיט ןרעביא

 ,טייקמוטש ,ילב ,ילב
 ,ערעזדנוא ןגעוו ,טגנירּפש
 - .,טייקיטכיל ,ךיז ףרַאש
 ! םינּפ רעזדנוא ףיוא
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 םייה רעבורח ןיימ ןופ דיל סָאד

 ךַאילש ןטיינשרַאפ-שירפ טימ ןעגנַאגעג ןיב ךיא
 ,ןעניגַאב ןיא
 ,טבייזד רעשידניק ןיימ ןופ דנַאל םוצ

 ,דרע רעד ףיוא קידבוט-טוי-ברע ,ליטש ןעוועג זיא'ס

 ,דלַאװ ַא וצ טנעָאנ ןעמוקעג ןיב ךיא

 ,הברוד ַא ,"-לביטש ַא וצ --- דלַאװ םייב --- ןוא
 .רעטצנעפ-ןוא-ריט עטקַאהעגסױרַא טימ
 טנוה רערַאד ַא טניואוועג טָאה לביטש ןיא
 .ףלָאװ ַא ןופ קע ןַא טימ ןוא ןגיוא טימ
 לעװש רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא טנוה רעד

 -- ,ןיירא טבינּפ ןיא ןוז-ןגרתאמ רעד ןלובעג ןוא
 ,דיל ַאזַא
 ,דיל קידרעייפ-סייוו ַאזַא
 ,דיל ַאזַא
 ,דיל ַאזַא
 --- רדיל ַאזַא
 .ןעגנוזעג ןעניגַאב םוצ טנוה רעד טָאה

 .דרע רעד ףיוא קידבוט-םוי-ברש ,ליטש ןעוועג זיא'ס

 רימ סיפ יד וצ גנורּפש ַא --- טנוה
 ,רעדליו טימ החמש טימ
 .רַאה םענערפאלרַאפ ןייז טנעקרעד טלָאװ רע יו ױזַא

 דלַאב רעבהא ,ןָאטעג רעטיצ ַא בָאה ךיא
 :ךימ ךיוא החמש ַא טּפַאכעגמורַא טָאה
 טייק"לופ אזַא .ןוז ַאזַא .סנ אזַא

 רעכעל יד ךרוד טמָארטש ןוא ךיז טסיג
 -- !הברוח רעד ןיא ןיײרַא ,ןײרַא
 ,םייה ַאזַא
 ,םייה קידרעייפ-סייוו ַאזַא
 ,םייה ַאזַא
 ,םייה אזא

 -- םייה ַאזַא

 .ןעגנוזעג הברוח רעד וצ ןוז יד טָאהד

 .דרע רעד ףיוא קידבוט-םוי-ברע ,ליטש ןעוועג זיא'ס



 ,רעדיי"לק עניימ טקעמשעג טָאה טנוהד
 ,רעטלדניוושרַאפ ַא רימ םורַא טיירדעג ךיז
 .,רענעבעגעגרעביא ןַא ,רעליטש ַא לָאמַאטימ ןוא
 .יגש ןיא רימ סיפ יד ייב טגײלעגקעװַא ךיז
 ,ןקור ןייז ףיוא טנַאה ןיימ טגײלעגפורַא בָאה ךיא
 :טגָאזעג ױזַא ןוא לעפ רעד רעביא טע"לגעג םיא
 ,רַאד טזיב ,קירעגנוה טזיב ---
 ;ךיז וצ םענייק טינ טסָאה וד ןוא
 ,ייג --- ןײגכָאנ רימ טסליוו

 .:רימ רעכעליירפ ךיוא ןייז טעװ
 | קוק ,עז רעבָא

 םייה .ַארמזס
 -- דרע רעד ףיוא טסָאה וד
 ; םייה קידרעייפ-סייוו ַארַאס
 ,םייה ַאזַא
 ,שבייה ַאזַא
 --- םייה ַאזַא

 ! זָאלרַאפ קידנעטש ףיוא וטסליוװ יצ

 .דרע רעד ףיוא קידבוט-םוי-ברע ,ליטש ןעוועג זיא'ס

 .ינק עניימ טּפַאכעגמורַא טָאה טנוה רעד
 ,ןגיושעג .טעיללוטעגוצ ךיז
 סיפ עטשרעטניה יד ףיוא ןָאטעג לעטש ַא ךיז ךָאנרעד
 :ױזַא רימ םינּפ ןיא ןלובעגנײרַא ןוא
 ,רַאד טינ ,קירעגנוה טינ טזיב ---
 ; ואוו ךָאנ טניירפ רשפא טסָאה ןוא
 ןעז לָאמ ןטייווצ ַא וטסעװ ואוו רעבָא

 --- ?ןײרַא ןוז ןיא ןגיוא טימ םייה ַאזַא

 ,םייה ַאזַא
 ,םייה קידרעייפ-סייוו אזַא
 - ,םייה ַאזַא
 ,םייה ַאזַא
 --- םייה ַאזַא

 .ןעניואווַאב תופתושב עדייב רימפבל

 ,דרע רעד ףיוא קידבוט-טבוי-ברע ,ליטש ןעוועג זיא'ס
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 .עי :טגָאזעג בָאה ךיא

 ,הברוח רעד ןופ ריט רעד וצ ךיז טזָאלעג ןוא
 ; רימ ךָאנ ,רעכעלקילג ַא ,טנוה רעד ןוא

 ,הברוח רעד ןופ לעווש רעד ףיוא טצעזעג ךיז בָאה ךיא

 | ; רימ ןבעל ,רעכעלקילג ַא ,טנוה רעד ןוא
 ,ןיײרַא ןוז ןיא םינּפ ןיימ טלעטשעגנָא בתאה ךיא
 ,ןעגניז ןעמונעג בָאה ךיא ןוא
 -- ג רימ טימ ,רעכע"לקילג ַא ,טנוה רעד ןוא

 ,םייה רעזדנוא

 ,םייה קידרעייפ-סייוו רעזדנוא
 ,םייה רעזדנוא
 ,םייה רעזדנוא
 --- םייה רעזדנוא
 ףעגנוזעג עדייב רימ ןבתצהד יױזַא

 .דרע רעד ףיוא קידבוט-םוייברע ,ליטש ןעוועג זיא'ס
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 טניירפ ןטייוו א וצ ףעריל
 | |9פ3ב) )( 8





 ןטייוו ַא ןיא דנַאל ַא ןיא טניירפ ַא בָאה ךיא

 ,ןטייוו ַא ןיא דנַאל ַא ןיא טניירפ ַא בָאה ךיֹא

 ;ווירב טָאטשנוצ ,רעדיל שביא וצ ביירש ךיא
 ןטייז ריפ ע"לַא רעביא --- ,יינש ןוא הנבל
 ,ףיש-לגעז ַא יו םוא ךיז טגיוו ףוג ןיימ

 ןכיילגרַאפ ךיז לָאז סָאװ רענייא ךָאנ ָאטינ
 ;דנַאל ןימ ַאזַא ןעמולחסיוא ןיא רימ וצ
 ,ןכייט ףיוא לגָאװ ךיא ,ןענַאב ףיוא ךיז גָאי ךיא
 ,דנַאר םענעטָאברַאפ םייב לָאמעלַא ביילב ןוא

 רעדילג ןופ ןטצעל ןזיב ,ףוג רעטלייטרוארַאפ
 ; ףמַארק ןופ יירשעג ןיא ךערבעצ ,רעמַאלקרַאפ

 ,רעדיל רַאפ זייּפש ןוא טולב --- ,סניימ ןבעל ,תצ

 ,ףמַאק יו עפרַאש ןוא עקידתונמזדרמוא רַאפ

 ,ןגיוא עניימ ךרוד ךיא ךעטש ןביוש ןוא טנעוו ךרוד
 ; קנַארטעג-קילג ַא יװ ,טייקטייוו ןייד קנירט ךיא
 ןגיולפרעד ריד וצ זיא דיל ןיימ רעדייא ךָאנ
 .קנַאד ןימ ַאזַא --- סטייווצ ַא ךָאנ ךיא קיש

 ןיד זיא ףוג ןייד

 - ףכערברעביא םוצ --- ןיד זיא ףוג ןייד
 - ןדיימרַאפ ןופ ןיילק וצ זיא טנַאה ןייד

 ןכעװשרַאפ וצ טשינ געט עמורפ
 ןדייל עיינ ןופ דניז רעד טימ

 ,םינּפ רעסייוו ןיימ טרעוו לקנוט
 :ןרעװ ךָאנ רעלעקנוט סע ליוו
 םיא ןָאקרעד וד --- ןטייוו ןופ --- וד
 / ףןרעצרַאפ וצ םיא טנעָאנ רעד ןיא

 .ןביוש ןוא טנעוו ןופ יורג רעביא
 ןענַאװיד ןוא ןטעּפַאט ןופ

 ןביול עניימ ןיא ףיוא-וטסכיול
 ןענַאד ןופ ךיירגינעק ןיימ ןיא
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 טכַאנ-רעטניוו ,םערוטש

 ,ןדייב-ןדייב זדנוא טיינשרַאפ יינש

 -- ,רעדנוזַאב זדנוא ןעמ טעװ ןעניפעג רָאנ

 ןדיישרעדנַאנופ-ךיז ןרַאפ רעטרעוו עטצעל

 .רעדנואוו ןקידנעמוק םעד ןָא ןגָאז

 ,ןעמונרַאפ טשרע םוצ רָאג ןעמעוו טָאה רעוו
 ! דנ"לעפַאב-קי'דסח ,ןרָאװעג רַאה
 ןעמוק ךָאד זומ דײשּפָא רעד ייסיווייס
 ,טנלע ןייז טימ --- רצוא ןסיורג ןייז טימ

 ןדנילב חכ טימ ,טכַאנ-רעטניוו ,םערוטש
 -- ןּפינקרעדנַאנַאפ שטנעמ ,ןדיישעצ טלעוו
 ןדניוורעביא ךיז יינש ןיא ןלעװ רימ

 ןּפיל ףיוא ןטקיביײארַאפ ַא לכיימש ַא טימ

 ןעלסקַא יד ףיוא

 ,רעטמולחעג ןייד ןיב ךיֹא
 ,רעטפָאהעג ןייד ןיב ךיא
 --- םוק :טסגָאז וד
 ,ןיירא ךיא םוק

 ,ךימ ןגָארט טיוט ןופ ןעלסקַא יד
 -- ןעלסקַא ענעלתנטש ,עטנוזעג ,עטיירב
 ,עכעלרעטָאפ

 ,רעטמולחעג ןייד ןיב ךיא
 ,רעטפָאהעג ןייד ןיב ךיא
 -- ,םוק :טסגָאז וד
 ,ןיירג ךיא םוק

 טירט עסיורג טימ טנַאּפש טױס-עטַאט

 ;ןעלסקַא ענייז ןופ ערעסערג ךָאנ
 ,ןסַאג יד ןצנַאס -- טנַאּפש עטַאט זַא ןוא

 ,ןוז ,ייז קיאור :רימ וצ טגָאז עסַאט

 .ןוז יז קיטכי"ל : רימ וצ טגָאז עטַאט



 ,ךיז ןקורעצ ןרָאטש -- ךיז ןדניצ רעטצנעפ

 ןפור רעגניפ -- ךיז טזייווַאב םינפ

 ,רעטמולחעג ןייד ןיב ךיא
 ,רעטפָאהעג ןייד ןיב ךיא
 -- ,םוק :טסגָאז וד
 .ןירַא ךיא םוק

 ,טיה ןוא טייטש ריס רעד ייב ,טיה טױט-עטַאט

 טיהרַאפ ןופצ טיה ,רעיירטעג ַא רמוש ַא

 .עטכעלש ןופ ,עדמערפ ןופ ןגיוא ןופ

 !ריט םייב וטסטיה ןעמעוו :טגערפ רעדמערפ ַא

 ,ךיתצ טיה ןוז ןיימ :טרעפטנע עטַאט ןוא

 ,טנעָאנ רעדמערפ רעד טרעוו --- סָאד טגָאז רע יו ױזַא

 .טסיירטעג רעיורט רעד ןוא ,טוג טרעוו רעטכעלש רעד ןוא

 ןסַאג עלַא רעביא ךיז ןלַארטשעצ ןשטנעמ

 |  גדיירפ טימ ןָא ןגָאז ןוא

 ,ןוז םעד ןעלסקַא יד ףיוא טגָארט עטַאט רעד

 ,קיאור זיא ןוז רעד ןוא
 ,קיטכיל זיא ןוז רעד ןוא

 ,רעטמולחעג ןייד ןיב ךיא
 ,רעטּפָאהדעג ןייד ןיב ךיא

 / .ןײרַא ךיא םוק

 עדַאלַאב-םי

 ,ןעמפָננ םייב ןפורנָא וצ טינ סָאװ ,יז

 ,ןיק ןטציּפשעג ןוא םינּפ םעניורב ןטימ

 ןעמָארטש עקידמימי יד ןיא ךיא עז

 .ןירג ןגיוא טימ ןופצ קירָאהטױר ןעמיװשכָאנ

 ןעמיוש ןופ שינעדיז ןיא ןשיפלַאװ יד טימ

 :ףיוא ןוא ּפָא גנוקנעברַאפ ןיא ךיז יז טעדיוה

 יןעמיורט ןופ ףיש ןיימ ,ףיש ןיימ ןופ רעצנַאּפ ןטרַאה

 ,ףוג ןטבי"לרַאפ טימ לָאמנייא ןרירוצנָא
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 ,רעטייוו ךָאנ רעמ טרעוװ ףיש ןיימ ןופ רעצנַאּפ

 ביילברַאפ --- :לֹוק ןסייה טימ סיוא ףור ךיא

 רעטיילעג ןקימוהת ןיא טייקיבייא ןיא זיב
 .בייל ןטרירַאב טשינ ןקידהוואת ןייד טימ

 -- ,ןתח ןופ לוק ןיימ -- לוק ןיימ טמענרַאפ יז

 ;ןַאמ ןרעוו לָאמנייק טעוו סָאװ ,ןתח
 ןסָאלשעג גיוא טימ .ךָאנ טשינ רעמ ךימ טגָאי
 .ןַאעקָא ןופ קעד םוצ יז טרעדינ

 ,עלַא ןטסַאמ רעביא ךיז טיײרּפשעצ טכַאג
 ;ףָאש עסייוו יוװ ,ךיז ןעילוט ןרעטש
 הלכ ןיימ ,בעוװעג'זָארג ןפיוא ,טנורגּפָא ןפיוא
 ,ףָאלש ןקיד'הּפוחראפ ,ןקיבײא ריא טפָאלש

 ןפוררעד וצ טינ .ףור ךיא .טכַאנ עב"לַאה
 { ףיוא ןדנעלב גנולצולּפ ןגיוניצ עניימ
 ןפוג ןופ רעטסקיטכיל רעד קעד-טנורגּפָא םענופ
 ,ףיורתא טמיווש רע זיב ךיז טבייה ,ךיז טבייה

 { רעכיילג ַא ,רענעגיוצעגסיוא ןַא ףיורַא טמיווש
 { ןייגרַאפ ןיא ןלַאפעצ ,ךיז ןדייש ןרעטש
 ,ןכיירגינעק עלַא ןופ ןיגינעק -- הלכ
 .ןייײְלַא ןוא קיביײא למיה ןוא םי רעביא

 טלעוו רענעפָא וצ

 ;גָאז ךיא רעבָא ,ןגָאז וצ ךיז םעש ךיא
 {ייבש יוװ רעסייוו זיּתצ בייל ןיימ
 גָאט עדנע ןופ סנטָאש יד טימ ןוא
 .יירשעג ןיא סיוא טסקַאװ ןגָאז סָאד

 ,ףרַאש ןוא טסָארּפ זיא יירשעג סָאד ןוא
 ,קַאה ַא יו ,ןזייא-בָארג ַא יו
 : ףרַאװעצ ןוא ןיילַא ךיז דיינשעצ ךיא ןוא
 .קַאב ַא ,גיוא ןַא -- ָאד ,טנתצה ַא -- ָאד

 :ריד וצ יירשעג טייווצ ַא --- ךָאנרעד

 ;ףוג ןייד טימ רימ רעביא וד ףיוא-ייג
 -- רירפאב ַא ,ךיוה ַא ,םעטָא ןַא

 ,ףיוא ךימ למַאז ןוא ךימ ביילק ןוא



 ,לזמ ןטירד שבוצ יירשעג ַא -- ךָאנרעד
 ; קילג ןטכיירגרעד ןופ יירשעג

 לוק ןיימ ןייצ יד ןשיווצ -- ןענַאװ זיב
 ,קיטש ַא זייא יו ןקעטש טביילב

 ,גערפ טשינ ,דייר טשינ וד ךיוא -- ךָאנרעד
 ,טנעוו עניימ ןופ עגנע יד ןופ רָאנ
 ,געוו ןסיורג םוצ ,טלעוו רענעפָא וצ
 .טנעה ענייד ףיוא סױרַא ךימ גָארט

 טלייװרעדסיוא

 םענייא סיוא ביילק ךיפ ,ןייז סע לָאז ױזַא ,ו) --
 ,טָאטש ןופ ןשטנעמ ןענָאילימ ע"לַא ןופ
 םיא ןיורק ךיא ןוא ,ךיא קנעב םיא ךָאנ ,ךיא גניז םיא וצ ןוא

 ,טָאג ןטלייװרעדסיוא ןיימ רַאפ |

 ןרעטשעצ וצ טינ ןוא ןקידײלַאב וצ טינ
 ,טרעקרַאפ רָאנ ,ערעדנַא טימ דנוב ןיימ
 ,ןרעהעג ןעמעלַא ךיא וט -- םענייא רעהעג ךיא
 ,דרע רעד ףיוא סָאװ ,ץלַא רימ טרעוו ביל ןוא

 ,ןטייוו ןופ יוװ ייס זיא שטנעמ רעטלייוורעדסיוא ןיימ
 -- .ןעוו ןעמָאנ ןייז ןגָאזסױרַא גונעג זי רימ ןוא
 ,ןטייל ןשיװצ קידנעמוק ,ןענעק לָאז ךיא זַא
 ,ןעז טייקטלייורעדסיוא םענייא ןדעי ןיא

 ןעגנערב וצ רימ זיא גנירג טינ ,רעטניורקעג שטנעמ
 ,קילג ןופ הדובע רעקידבוט-םוי וצ ץרפצהד ןיימ
 ןעגנעה ןבעל ןיימ ,לָאמַא דוסב ,רָאג עז ךיא ןעוו
 .קירטש רעטסהארּפ ןוא רעקידעכָאװ רעייז ַא ףיוא

 ןלופ ןיא ץרַאה ןיימ גָארט ךיא !זומ ךיא רעבָא
 ,םַאלפ םעניד רעייז טימ רעגניפ ענייד וצ

 ,ןלוּפש רעדנַאנַאפ טלקיוװ ןעמ יװ ,ּפָא לקיוו ךיא ןוא
 ,םַאלכ ןטלױנקעגנָא ןצנַאג רעייז ןופ געט עניימ

 ,ןגעקטנַא ָאטינ טסיב ןעוו ו"ליפַא ,ריד רַאפ ייטש ךיא ןוא

 -- .רָאי םעיינ ַא ןופ גנורעייפ ןייז רַאפ דניק ַא יו

 ןגעמרַאפ ךיוא ןוא -- טלעוו רעד ףיוא תמא רעטסערג ןיימ שטָאכ

 / .רָאה עיורג עניימ ןופ תמא רעד זיא
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 ביילג

 רעטרעוו ערעזדנועצ --- רענייטשלימ י|1
 ;ביטש ףיוא זדנוא ץרַאה סָאד ןלָאמעצ
 ,רעטרעשַאב טשינ רימ ,רעניימ טניירפ ,ָא
 .ביילג ךָאד טיײקטרעשַאב רעזדנוא ןיא

 ןבעגעג זיא שטנעמ ןדיווטעי טינ |
 -- קילג רעכעלנייוועג טשינ ַאזַא
 ,ןןבעל ןיא לָאמניײא ןלַארטשפיוא וצ
 .קירוצ ןזייו טשינ ךיז רעמ ןוא

 ,עגר רענעטלעז ַא ןיא רָאג ןוא
 ,דנַאל ןטרעגַאלַאב ַא וצ יו

 רעגעלעג סנטייווצ םוצ רענייא "לָאז
 ,טנַאה עקידרעווש ןייז ןָאט ףרָאװ ַא

 ,ןטיור ןיא ןתאט םַאלפ ַא לָאז ּפָאק ַא

 ;סיוא -- ןוא ,ןָאט דנעלב ַא לָאז ביל ַא
 -- ,ןטדיישעצ םוצ-גניז ,רעניימ טניירפ ,ָא
 !סיורג ךתצמ גנודיישעצ ןופ דיל סָאד

 טכַאנ ַאזַא

 --- ןעניגַאב זיב ,טכַאנ ַאזַא
 ,טיוט ןטימ ליּפש ןיפצ

 ;ןעניז םענעגייא ןטימ
 ,ןפור וצ ןשטנעמ

 ; ןייז וצ ןשטנעמ טימ
 ,ןפוררעד וצ ךיד
 ; ןייז וצ ריד טימ
 ,ןכוז ךימ ןעמוק טסלָאז
 -- .ןעניװעג קיבייא ףיוא ךימ ןוא
 ,קילג ךרוד ךימ טמענ סע

 ,דרע רעוו ךיא
 ,קיטש ןייא ןופ ןטָאנקעג
 ,טרעהעג רָאנ ריד וצ סָאװ



 דיירפ ןיימ --- רעטסעווש

 . ,ןטייווצ ןופ ןצרַאה םוצ לסילש ַא -- םענייא ןופ רעיורט רעד

 ;ןטייצ עלַא ךרוד ךיז ןטפעהַאב סנבעל ערעזדנוא ןוא
 ,תו"לבא ןופ קַאז םעד ךיז ןופ ּפָארַא ךיא ףרַאװ טנייה
 ,תוחמש ןופ החמש ןגעקטנַא גנַאזעג טימ ייג ךיא ןוא
 ,ןעײלַא רעסקנָארב רעביא ךיז עדיוה ךיא ,ךיז גיוו ךיא

 -,ןסַאג רעדייסטסיא רעביא
 / ,ןגערב רענָאסדָאה רעביפצ

 -- ,קירב גרובסמָאיליװ רעביא
 ,ןגעקטנַא ריד ייג ךיא עכלעוו רעביא ,ןגעוו

 ,דיירפ ןיימ -- רעטסעווש

 ,טנגעגפצב -- ןטכענ
 ,טנגעגַאב --- טנייה
 טירט ערעזדנוא ןופ ןכייצ רעד --- ןגרָאמ

 ;ןטלַאפסַא עלַא רעביא ןעילב טעוו
 סנגרָאמ יד ןופ קרַאק ןפיוא ןטייר לעוװ ךיא
 ,ןעײלַא רעסקנָארב רעביא
 ,ןסַאג רעדייסטסיא רעביא

 ,ןגערב רענָאסדָאה רעביא
 -- טירט ערעזדנוא ןופ ןעגנואילב יד ןגעלפ ןוא

 ,דיירפ ןיימ --- רעטסעווש

 רעגערט

 ןקרַאּפ .סוינעווע .ןפייה .סרעלעק
 ,ןגרָאמירפ ןטיור ןיפצ ,רעגערט עקיציײלּפ

 ןקרַאק ענעדָאלעגרעביא ףיוא ןגָארט
 .ןגרָאז ןוא ןטיונ טימ עטקַאּפעגשירפ קעז

 -- ןרָאג ַא רָאנ ואוו ןוא ,רעיוט ַא רתצנ ואוו ןוא

 -- ,ןטיונ זייוומיקלח וצ ייז ן"לעטש

 ,ןרָאפ וצ ןעמוק ךָאנ טיילכלימ יד רעדייא

 .ןטיורב וציןלעטש ךָאנ רעקעב יד רעדייא

 ,ןלייטוצרעדנַאנופ --- סרעייז ןָאטעגּפָא
 ,רעגערט עקיגָאטרתצפ יד ץנַאט ַא ןביג
 ,ןלייה עטרעיומעג ןיא ןיירא ןצנַאט
 .רעגעלעג עטלַאק ףיוא ןפָאלש וצ-ןלַאפ
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 ,רעטוג טינ ןיא ור ןיא ןענייוו ןוא ןפָאלש

 --- ,ןטיירפרעד לכיימש ןיא ןגיושטנַא ןרעוו
 סרעטומ ןופ רעגניפ עקיטכיל ןעוו טלָאמעד
 ןטיורב רַאפ ןוא ךלימ רַאפ ןריט ןענעפע

 סרעטומ ןופ רעגניפ עקיטכיל ןעוו טלָאמעד
 ,ןגרָאמירפ ןופ שיט םייב רעדניק סיוא ןצעז
 רעטוּפ ףיותצ ןוא זעק ףיוא ,לגייב ףיוא ןטיש ןוא
 -- .ןגרָאז ןוא ןטיונ ןופ שימוצ ןקיצלַאז

 דיל קיטכיל ןיימ

 ,ענעגױלפעגקעװַא ,ריד וצ דיל קיטכיל ןיימ
 ;ןטייוו ענייד וצ טנַאה עטקערטשעגסיוא ןיימ
 --- ,ענעגייא ןיימ ,טייגעצ יינש ןוא --- ,יינש ןיא דַאילס ןייד
 ןטייצ עלפצ ףיוא טביילברַאפ רעבָא דָאילס ןייד

 ןענעפע וצ טינ ףיוא ריט ןייד ייב ןענַאטשעג
 :ןכיילג ַא טניירפ ַא וצ יו לעװש ןייד וצ טדערעג
 ןענעפַאװַאב ץרַאהד סָאד ,לעווש ,רימ ףלעה ַא --
 .ןכייו וצ ּפערט ןוא ריט ןופ טומ ןטצע*ל טימ

 ,עטרעדירברַאפ ַאזַא טלַארטשעגפיוא טָאה לעווש יד

 :ןרעטש םעד טעלגעג רימ רבח ַא יװ ןוא
 ירעטרעדינעג ַאזַא טשוקעג ביוטש בָאה ךיא ןוא
 ןרעו וצ רענעבייהרעד ביוטש ןיא ידכ

 .ןעקנעדנָא ןייד טלעוו רעד ןופ ןכַאז עלַא ףיוא

 ;ןרעה םעטָא ןייד קורב ןופתצ טנעוװ ןוא
 .ןעגנעהנפקג ךיז ךיא וט טנַאה ןייד ןָא יוו ױזַא

 .ןרעטמַאל סַאנ רעדעי ןָא ,טמוק טנלע ןעוו

 ןעמעלַא וצ רעייגכרוד וצ -- רענעגנַאהעגנָא ןַא

 :ןבעג ךיא וט החמש טימ --- דיל ןיימ --- בייל ןיימ
 -- רענעלַאפרַאפ ַא יצ ,רעכעלקילג ַא שטנעמ ַא
 .ןבעל ןייד ןופ ץוצינ ַא ךיז ןיא טגָארט רעדעי ַא



 קידצ םענופ געוו רעד

 ,יינש רעביא ,געוו ןקיטכַאנרתצפ רעביא
 ,ןענרעטמַאל ןופ טכיל םעד ןגעקטנַא

 טײװצַאבלַאז ןגָארטעג רימ ןבָאה
 .רעמינּפ ערעזדנוא ןופ דנַאטשפיוא םעד

 ,קנַאב ענרענייטש ַא
 ,רעמייב עטעקַאנ רעטנוא ,טייז רעד ןָא

 -- זדנוא ףיוא טייקטבילרַאפ טימ טרַאװעג טָאה

 ,געט ליפיוו
 -- ןכָאװ ליפיוו

 ,קנַאב יד ןטַאררַאפ ןבתצה רימ עדייב רָאנ

 .ןכָארברַאפ ןטייווצ םעד ןגעקטנַא רענייא ןוא

 / ןגואז ךיא בָאה טלָאװעג

 : ןפָא ןוא טסָארּפ
 ,ךימ שבענ --
 ,ךימ בָאה

 = -- = -- .ןפָאלרַאפ זיא גָאט ןופ עטצע'ל יד עגר יד רעדייא

 ,רעטעּפש רעד ןיא טכפצנ רעד ןיפצ ,טציא ,ָא) --- --- --

 ,ּפמָאל םוצ ,שיט-ביירש םוצ ןפָא סָאד ךיא גָאז

 ,רעטעלב ענעריּפַאּפ ןופ סייוו םוצ

 -- -- -= (רעטעּפש רעד ןיא טכַאנ רעד ןיא ,טציא ,ָא

 :טָאּפש טימ ,שרעדנַא ךיא בָאה טגָאזעג טלָאמעד רָאנ

 | ,געוו רעזדנוא .יינש ןיא --

 / ןדעױג םוצ טנַאּפש סָאװ ,קידצ םענופ געוו רעד יו

 | -- ,טָארט ןקילייה טימ .,ןליטש טימ

 .ןדייב זדנוא וצ קילג ןוא ןדירפ ןוא

 :וטסָאה טרעפטנעעג רעיורט טימ

 ,ןדירפ ןייק זדנוא םורַא תשצטינ --

 .ור ןייק זדנוא ןיא ָאטינ

 : טגָאזעג בָאה ךיא ןוא

 ,ןדיימרַאפ ןעק ןעמ סָאװ ,ץלַא --
 ,ןדימרַאפ ,ךיז טכוד ,רימ ןבָאה

 זדנוא ןינ-צ ץרַאהד סָאד זיא ךָאד ןוא

 .ןדייל טימ ןוא ןייוועג טימ "לופ ךָאנ
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 ,ןגיוושעג טסָאה -- וד

 :רעדיוו -- ךיא
 רעמייב ןופ ןגייווצ עטעקַאנ ףיוא --
 רעטרעוו עניימ סיוא ךיז ןצעז
  ,עטעיַאטרַאפ ןעלגייפ יװ ,ןציז ןוא
 ןגיוא ענרעזעלג טימ ןקוק ןוא
 עטדיישעצ ןעייג רימ יו ,זדנוא ףיוא
 .ןדע"וג םוצ געוו רעד יװ ,טלַאק זיא סָאװ ,געוו ןטימ

 ,ןגיוושעג טסָאה -- וד

 : רעדיוו -- ךיא
 רעדיל ןעגניז לעװ ,ןעגניז לע ---
 ; קידצ םענופ קילג ןקילײה ןגעוו
 רעדיל ןעגניז לעװ ,ןעגניז לעװ
 ;קידצ םענופ טיוט ןקילײה .ןגעוו
 רעדיל ןעגניז לעװ ,ןעגניז לעװ
 .ןדע"זג םוצ געוו ןקיליײה ןגעוו

 דמערפ ענעדלָאג ןיימ

 --- ןטכוד ךייא ךיז לָאז
 | -- געוװ ןטייוו ןיא ןיב ךיא
 -- ,ןרעמיצ ןופ טנעוו יד ןשיוװצ םורָא ןַאּפש ךיא שטָאכ
 ,וירב ביירש ךיא ןוא
 ,רעדיל יו סיוא ןעעז סָאװ

 ,עטנעָאנ וצ טניירפ וצ

 : -- "יז ןופ ןטסטנעָאנ םוצ ןוא

 .רעדיוו ךיז ןעז טשינ ,רשפא ,לעװ ךיא ןעמעוו טימ

 "רךעדיוו , טרָאװ סָאד
 -- טדערעגסיורפצ טינ ךָאנ
 ;ןייצ יד ןשיוצ ןגרפ:וורעד ןגיל טביילב
 *"לָאמנייק , טרָאװ סָאד ןוא
 | .,ןיירא ךיז טדיינש
 ,טייק-ריזנ ַא יו
 ,ןייב ןופ ךרַאמ ןזיב בייל ןטעקַאנ ןפיוא

 -- רעדיטָא געװ רעד ךימ טריפ ןיהואוו
 -- ? טנעוו עקיבוטש ךרוד רעד-טָא געוו רעד



 טנייה רָאג ןיב ךיא זַא
 ,ןעמי ןביז רעביא
 טנייה רָאג ןיב ךיא זַא
 ,דמערפ רענעדלָאג רעד ןיא

 ןסערעד ןיוש טָאה רימ
 --- ןייז וצ רעטלעטשרַאפ ַא

 קעװַא ךיא ןיב
 ;דמערפ רענעדלָאג רעד וצ
 ,ןטָאש ןיימ ,לביימש
 ,רעדורב ןיימ ,לכיימש
 .טנעוו עקיבוטש עניימ רעבירַא ךיז טײרּפש

 ,םענייק טינ רַאנ ךיא
 -- ךיז טינ ךיוא ןוא
 ;ןעמוקעג רימ וצ זיִניצ ַאזַא דיירפ ַא

 ביוש ןיא ּפַאלק ךיא
 ,רעייגייברַאפ ףור ךיא ןוא

 .ןעמוג ןקיטשרָאד ןיימ טימ ןשטנעמ ףור ךיא

 ,ענדָאמ סיוא טעז סע

 ?9י ,תמא טינ

 = ;גנַאלש ַא יו יוזתצ דיל ןיימ ךיז טיירד סע

 ,גנַאזעג ןייק טינ זיא'ס זַא
 -- .ןיינ ,ןיינ ,ןיינ

 ,ןטכוד ךייא ךיז לָאז

 סַאג ןטימ ןיא זַא

 .גנַאג ןטכער ןיא רעביא ץלַא ךיא סייר

 רעדיילש ַא ךיז ביג ךיא
 ,ןטייז ריפ עלַא וצ
 ;ינק עדייב ףיוא לַאפ ַא --- לָאמַאטימ ןוא

 ,ןיילא טגָאז ,ונ
 ? ךעלרעדנופצוו טינ סָאד זיא
 ןעד סיוא טינ סע טעז

 ?יה-טינ ןופ דנַאל ןופ םבולח רעשידניק ַא יו

 ןסַאג ןופ טנעוו יד ןָא

 | ָאכע רעד ּפהא ךיז טגָאלש

 :רערעיײט -- רענעגייא ןיימ : רעטרעוו עטייוו ןופ
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 ,ןיילא טגָאז ,ונ
 | | ,ענדָאמ טינ סָאד זיא
 ? רערעייא -- לרענעפָא ַאזתבצ ךייא רַאפ ןיב ךיא סָאװ

 -- ,ןשטנעמ ,ןשטנעמ
 ?ָאד ךימ ןעק רעוו

 רימ רַאפ טנעז ריא ןוא
 ; עדמערפ ךיוא עניוזַא
 ,טניוו ַא ןייז וצ -- קילג ַארַא'ס ,טעז ןוא
 ןזָאלבוצרעדנַאנַאפ
 רעמינּפ ערעייא רעביא
 ,טניט ןרעטצניפ ןופ ןרעייפ עקיטּכיל

 -- ,ןשטנעמ ,ןשטנעמ

 .ןעגניז וצ ךע"ליירפ רימ זיא'ס
 ;ןיוש ןעוועג סָאװ םעד ןופ ךיוא ,ןייז טעװ סָאװ םעד ןופ
 ךייא טימ ןייז יבַא
 ,ןדרע עלַא ףיוא
 ךייא ןיא ןעז ןופצ
 | ,רעד ןופ קילבנָא םעד

 ,ןיוש ןעז טינ רעדיוו רשפא לעװ ךיא ןעמעוו

 ,טנעָאנ טינ ןוא טייוו טינ

 / ,ןיב ךיא ואוו ,ָאד רָאנ

 .{ןיז ןעק ,דמערפ ענעדלָאג ןיימ קידנעטש זיא
 ,קרָאי וינ ןיא ָאד טָא
 טפַאשקנעב ןיימ ןופ טנַאה יד ואוו

 ןייא סָאג ,סיוא סַאג םורַא ךימ טריפ

 ,טנווָא זיב ירפ ןופ
 -- ,ּפערט ענרעזעלג רעביא יו

 -- -- -- טדנעוװעג ריד וצ ,ןקירב ןוא ןספאג רעביא
 ,ןטייוורעד ןופ וצ-רעה
 ,רעיירטעג טניירפ ןיימ
 ריד וצ גניז ךיא יו

 ,דמערפ רענעדלָאג ןיימ ןופ ןסַאג רעקרפאי וינ ףיוא



 גנילירפ בײהנָא

 ,גנילירפ ביײהנָא זיא קרפצּפ ןיפ+ לייוו ,רַאפרעד זיאס יצ
 -- .ָאד עדייב ןענייז רימ לייוו ,רַאפרעד יצ
 ---קילייה :ןגָאז ןוא דרע רעד וצ ןלַאפוצ ךיז טליוו
 .העש-טנװָא ןופ טיור סָאד יוװ ,סטלַא ןַא טרָאװ ַא

 ,ןעייטש ודנוא ןבענ ךעלמייב עקירעגיינ ייווצ
 .{גולק ,קידלושמוא זדנוא ןגעוו ןדייר ןוא ןטכַארטַאב
 ,ןעייטשרַאפ ןוא ןגייווש ןוא ,וצ ךיז ןקור רימ ןוא
 .גורק ַא ןיא יװ ןגייווש סָאד ךיז ןיא ןעלמַאז ןוא

 ,ןגָארפ ןייק ןגערפ טינ -- 1ןרעװ לופ טעװ גורק רעד זַא ןוא

 ;סולפ ןקישַאר ןייז ףיוא ,ךייט ןפיוא ןקוק םוקי
 ,ןגַאװ טימ לופ זיא גערב םעד ףיוא לזערג עטסנעלק סָאד

 יסופ רעטנוא ןופ טיירש ןופצ ,ךיז טקיצָארט ןוא

 ,ןטרָאג-אָאז ןיא ןיוש ןענייז רימ ,טניירפ ןיימ ;עז ָא
 ;ןייו ןייז ףיוא טנפע טנוװָא רעד ,טניירפ ןיימ ,עז ָא

 ןטרָאד ןוא -- ,ףלָאװ רעד ףיוא-טעיָאװ סע ,רעה ָא

  ןייז סע לָאז ןעמעוו רַאפ -- ,עקידייל ַא גייטש ַא

 .יאדווא .סַאּפש ַא ךַאמ ךיא---?זדנוא רַאפ טינ יצ
 ;ןייז טנלע טינ טנייה ליוװ גייטש ךיוא --- טינ רשפא ןוא
 ,עדַאטס-ןסּפעש ַא יו ,סעגר סנדייב רעזדנוא ןוא
 .ןײרַא גייטש ןיא דיירפ טימ טכַאנ ףיוא ךיז ןסייר

 טנייה ךעליירפ רימ זיאס

 ,ךייא סָאד לייצרעד ךיפצ .טנייהד ךעליירפ רימ זיא 9
 :ןופרעד ןרעה טינ טליוו ריא ןעוו ו"ליפַא
 ךייט ןופ גערב ןפיוא טריצַאּפשעגמורַא בָאה'כ
 .ןוז-טנווָא ןופ טכיל ןטיור םעניא

 -- .ךייט ןופ גערב ןפיוא טריצ:ּפשעגמורַא בָאה'כ
 ;ןעשעג עטצעל סָאד ןעוועג זיא סָאד ןוא
 ,ךיילג ןוא טכייל ױזַא ,טירט ענױזַא
 .ןעזעג טינ ןיילא ךיז ייב ןיוש גנַאל ךיא בָאה
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 ּפָאק ןסייוו ןיימ ךיוה ןגָארטעג בָאה
 :העש רעטצעל ןופ גנַאגּפָא ןגעקטנַא
 ,ּפָארט רעד דיל ןופ יװ ,רירַאב רעדעי ןיימ

 .תאד .ָאד :ןעגנולקעגּפָא טָאה

 טרעהעג ךיוא ךיא בָאה -- ָאד --- גנולקּפָא ןיא
 :ביל בָאה ךיא סָאװ ,רעד וצ דיל ןיימ
 ,דרע עמַאמ יד יװ ,רימ וצ טוג ייז,
 ?,ביגרַאפ קילג ןטכַארבעג-טינ רַאפ ןוא

 ןירג-קיבייא ןופ רעמייב יד ןשיווצ ןופ
 ,לוק ןגייא ןיימ ךיז רימ וצ ןגָארטעג טָאה
 ןיב ךיא יו ױזַא ךיז טימ םו"לש ןיפצ ןוא
 ,לָאמ ןטצעל ןיא ןוז יד ןעזעג ךיא בָאה

 טשינ ברַאטש ךיא ,ןיינ

 -- .ןיינ .טינ ברַאטש ךיא ,ןיינ
 --.טעב ןסייוו ןפיוא טינ גיל ךיא ,ןיינ

 ןייג ןשטנעמ ליפיוזַא ךיא עז סָאװרַאפ |
 ?טעּפש טנװָא זיב ףוג ןיימ םורתצ

 ? טכיל ןָא ןעמ טדניצ סָאװרַאפ

 -- ?ןייוועג ןיא ךיז ןעמ טייגרַאפ סָאװרַאפ
 ,טכיזעג ןיימ ןופ ןָאטעגסיױא ךיז בָאה ךיא זַא
 ןיינ -- ,רעמ ףוג רערעווש טינ ןיב ןוא

 ,ףיוא ךיז בייה ןוא ךיא םענ טוא

 -- ;קעװַא ןַאּפש ןופצ ,רָאנ ליוו ךיא ביוא
 ףוג ןיימ טימ ךָאנ ץלַא ךיז ןעמ ט'קסע סָאװ

 ?קערש רעקידלמוט ןיא

 -- עי ןיוש ןעמוק ןשטנעמ זַא ןוא
 :ףוס םוצ טביילב טניירפ רעטסטנעָאנ ןיימ
 ,עז ךיא ,רימ ףיוא רע טקוק טָא

 .ףָאלש ןיא דניק ריא ףיוא עמַאמ ַא יו

 ,דייר עטלקערבעצ ןדייר עלַא
 ,טקוררַאפ ,טניירפ רעטסטנעפאנ ןיימ רָאנ
 ,דיירפ ןיא רענעטכיולעגפיוא ,רענייש ַאזַא
 ,טקוק ןוא "לקניוו ַא ןיא טציז



 טביילברַאפ רע זַא ,טכהצנ ןיא ףיט ןוא
 ,ןיילא רימ טימ ןשטנעמ עלַא ךָאנ
 ,בייל ןגנירג ןיימ וצ וצ רע טלַאפ

 .ןייצ עסיז ענייז ןיירא טסייב ןוא

 ,ןייצ ןופ דַאילס .ןעניגַאב
 ,טעז ןוא ,טמוק עלַא ריפתצ

 .ןייג .טינ ברַאטש ךיא ,ןיינ
 .טעב ןסייוו ןפיוא טינ גיל ךיא ,ןיינ

 טניירפ ןיימ ,טנוזעג יז

 ,רעיירטעג טניירפ ןיימ ,טנוזעג ייז
 .ןָאפ רעסייו ַא טימ ךיד טײלגַאב ךיא
 --- ,"טרעייפעג-טינ ןיוש טביילב בוט-םוי רעזדנוא;
 .ןָא ךיא םענ רעטרעוװ ענעגייא עניימ

 ,ןגעװ-רעסַאו רעביא ןפיש טימ טינ

 -- ;ּפעטס ןוא גרַאב רעביא ןענַאב טימ טינ
 ןגעלעג סָאװ רָאנ זיא טנוװָא ואוו ,ָאד
 .ּפערט ןופ גערב םבייב דנַאל ןיימ טגיל

 -- םעניימ וצ דנַאל םוצ םוק ךיא זיב
 / רָאּפ ַא ךרוד ןעייג ןטונימ רָאנ
 -- ןענייז רימ סָאװ ןוא רעוװ --- ,"לרוג רעזדנוא
 .רָאלק קידנעטש ףיופצ טרעוו ןטונימ ןיא

 לסילש ןופ ןייוועג רימ וצ טגפצרטרעד טניוו

 :ריט ןופ סָאלש ןקידהחיצר ןיא
 ןסיועג רעווש ןיימ ןופ עילטעּפ רעד ףיוא .

 .ריד רעביא ןעניגתצב ןיא ןייגפיוא ךיא לעװ

 ,םינּפ ןזָאלסערדַא ןַא טימ עלייוורעד ןוא
 :גערפ ןוא סַאג רעד ףיא ךיא ייטש לגניי ַא יו
 ןענָאקרעד יו ןוא ,ןייגרעד ךיא לָאז יו
 יגעװו םעד שינעטלעהַאב רענעגייא ןיימ וצ

 ,סע סייוו ךיא ,טלעװ רעד רָאג ןגעק קידניז ןיב ךיא
 ,דנַאל ןגעק ןוא קלָאפ ןגעק ןוא טניירפ ןגעק
 ז"רויתוא ןופ ַאזַא םס ַא ךיז רַאפ שימ ךיפצ זַא
 .טנַאה רעשירעכערברַאפ רענעגייא ןיימ טימ
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 ,דייר עניוזו ,ערעווש ענױזַא "לחומ רימ ייז

 ;טניירפ ַא ןעמענפיוא ייז ףרַאד סע יװ ,ףיוא ייז םענ ןוא

 | ,דייש ןופ ענעגױצעגסױרַא ןַא דרעווש ַא יוװ

 . .טנייה ךיא ןיב ןסַאג ףיוא קיד'רקפה יױוזַא

 ןסַאג ןופ ןתח

 ןדַאל ןעמעלַא ,ןעמעלַא וט ךיא
 ,ןעמָארק ןופ ,רעזייה ןופ ,סרעלעק ןופ
 ןדַארַאּפ ףיוא טמוק עמ יװ ,ןעמוק וצ
 ןעמָאנ ןייד וצ גנַאזעג סָאד ןרעה וצ

 ,ןעמָאנ ןייד סױהַא טשינ גָאז ךיא

 ;עלַא םיא ןסייוו ןסיוו רעבָא
 ,ןעמָאז ןקיטכארט ךרוד טשינ ,בייל ךרוד טשינ
 .הלכ עטקילייהעג ןיימ --- טיוט ךרוד רָאנ

 ,ןסָאלשרַאפ ןוא טקַאהרַאפ ,רעביטש ןיא
 ; םיאנוש --- רעבייוו ןוא רענעמ ןציז
 ,ןתח ןייד ןסַאג ןופ ןיב ךיא ןוא
 ,םינּפ ןיימ ןופ דיירפ יד רקפה טיײרּפש

 ---ןרעווקס ןוא ןקירב ןופ ןטלַאפסַא
 ,ןשיט ןוא ןלוטש ערעזדנוא ןענייז סָאד
 ,ןרעטש ענעפָא רעטנוא ,טכַאנייב ןוא
 שיק רעזדנוא רעווקס רעקיבלעז רעד זיא

 ,ןשיק ןפיוא קעװַא ךיז ןגייל רימ
 { ןדיישעצ טשינ רענייק ןיוש זדנוא ןָאק סע ןוא
 ןשיוװצ זדנוא ,דניק ַא יו ,הנבל יד
 ,ןדייב זדנוא ןופ בייל םוצ טעילוטעגוצ טגיל

 קיטכיל

 --- .רעטצנעפ עלַא ענייד ןטכיולעג ןבָאה קיטכיע

 טרירעגנָא בָאה ןוא ייברַאפ ןעגנַאגעג ןיב ךיא

 ,רעגניפ עניימ טימ ןביוש ענייד ןופ טכיל סָאד

 ,ךיז טשודיחעג ןוא טקוקעגנָא ךימ ןבָאה ןשטנעמ

  :רעגניצ ערעייז רימ ףיוא טנּפָאװעגנָא ןוא



 ,רעטריארַאפ ַא שטנעמ ַא טשינ ךיא ןיב יצ

 ,ןעמוקעג סנטייוו רעד ןופ טשינ ךיא ןיב יצ

 ,רעטצנעפ ןדמערפ ַא וצ וצ-לַאפ ךיא סתאוו

 --!ןעמוג רעקיטשרָאד ַא לַאװק ַא וצ יװ

 ,ּפָאק ןופ גינ ַא טימ טרעפטנעעג בָאה ךיא ןוא

 .ןעמוטש ,ןקיטכיל רעבָא ,ןטנשקערַאפ ַא טימ ןוא

 ןענַאטשעג ךיא ןיב םיוב רעטלצרָאװעגניײא ןַא יו

 | ,רעדמערפ רעד ןטימ ןיא ,סַאג רעד ןטימ ןיא

 ,ןגייוצ ענעדָאלעגנָא יו ,טנעה עניימ ןוא

 רעטנורַא דרע רעד וצ ןגיובעג ךיז ןבָאה

 .ןגייוש םענערָאװעג-קיטיײצ ןיימ רעטנוא

 .ןןטכענ ןעוועג זיא סָאד

 ,ןעגנַאגעגייברַאפ רעטצנעפ ענייד רעדיוו ךיא ןיב טנייה

 ; ןשָאלרַאפ ןעוועג ייז ןענייז טנייה --- ןוא

 ,ןשטנעמ עקיבלעז יד ,םורַא ןשטנעמ ןוא

 .ןושל ןוא שודיזד ןקיבלעז ןטימ

 --- טייקיטכיל ןייד ,ןעוו יװ ,ךָאנ רעמ ףרַאד ךיא ןוא

 .ןרָאבעגיײינ ַא דניק ַא טנעה יד ףיוא גָארט ךיא

 . ,םיא טלבריוו טניוו ַא ןוא טלַאפ יינש ַא

 .ןרָארפרעד טרעטיצ םערָא ןיימ ףיוא דניק סצד ןוא

 .וליפַא ךָאװ ןייק ךָאנ טלַא טשינ זיא דניק סָאד

 .רעטיצ ןופ ןטימ ןיא ןעלכיימש ןּפיל יד

 לכיימש םעד טָא ךרוד ןפורעג רע ךיא ןוא

 .רעטיה ןייז ,רעצישַאב ןייז ןייז וצ

 ,בוט-םוי וצ ךיז ןטיירג ןעמייה רעקרָאי וינ

 ; ןטַאררַאפ ןעמייה ןבָאה ,דניק ,ךימ ןוא

 ,סמערָא עניימ ףיוא ןייא ףָאלש ,ןייא ףָאלש

 . ןטַאט םעד -- ךימ ךיוא דניק ַא ןיא לדנַאװרַאפ

 ךָאנ טשינ ביג ךיא

 ,הוואת רענעגירשעגפיוא ןיימ טנייהד ךתאנ טשינ ביג ךיא

 :ןּפעק ךיז ,קיבייא יוװ ,ךָאנרעד ידכ

 ,יווייס רענעמונעגרעטנורַא ןַא ןיוש זיא ּפָאק ןיימ

 וןּפעלש ךָאנ טסיזמוא לעווש ןייד וצ םיא סָאװ וצ
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 ,רעייפיטנווָא ןיא ךיז ןצלעמש סנקלָאװ

 ; גנעלש יװ ךיז ןטכעלפ ןעמַאלפ ענייז
 ,רעייא טשינ טנייה ןיב ךיא ,רענייד טשינ טנייה ןיב ךיא
 .גנערב ךיז ןײלַא ךיז וצ :טנייה לעּפַאב ןיימ

 ,רעדימ ַא ןיילַא ךיז וצ רעמ טשינ םוק ךיא
 ,םיוב ַא רעביא טניו ַא יו ךיז רעביא םערוטש ךיא |

 ---רעדיל ןופ ףרַאש -- קעה ןופ ףרַאש רעד ףיוא ןוא
 ,םייה ןייד ךָאנ טפַאשקנעב ןיימ טגיל טעטכירעגניה

 'רעכיילג ןייק סטכעלש ןיא רימ וצ ָאטינ : טגָאז ןעמ

 : ךָאטש םעד ,לָאמעלַא יוװ ,ןָא םענ ךיא
 ,רעכייר ךימ טכַאמעג דרָאמ ַא טימ ןבָאה סָאװ ,געט ,ָא
 ---?ךָאנ ריא טליוו סָאװ ,געט עניימ ַָא ,געט ָא

 ןבעל ןיימ

 ,יינש-הנבל יו ,טײרּפשעגסױא טגיל ןבעל ןיימ
 ,ןגעוו עלַא רעניא
 ,ןגייווצ עלַא ףיוא טגנעה ןוא
 יירשעג טימ ןעמוק לגייפ ןוא
 ,ןגעקטנַא גָאט-ףוס ןקימורַא דלַאװ ןופ
 ,ןגייווש ןביילב ןוא ּפָא ןעיירש ןוא
 ,ןעמַאצ עלַא ףיוא ןציז ןביילב ןוא
 | ,ןטָארד עלַא ףיוא
 ןעמַאװצ רימ טימ סיוא ךיז ןגייל ןוא
 ףיוא-טכיול טייקידנעלב עיינ ַא
 ,סנבעל עטליקעגּפָא רעכיא
 ,ףוג ַא יװ ,ןילַא טנווָא רעד ןעוו
 ,ןבענרעד רימ סיוא ךיז טיצ
 ןּפינקרַאפ ןוא ןטכעלפרַאפ טמענ ןוא
 ,סמערָא ענייז רימ םורַא

 ןּפיל עניימ ןופ ןסייר טמענ ןוא
 : סנרָאלרַאפ ךָאנ ,קילג ךָאנ ןעגנַאזעג

 --- ,קילג ,ןייגקירוצ םוק ---
 | ,םוק .םוק

 ,לגייפ עט"למערדעגנייא עלַא יו ,ליטש ןיב ךיא רעבָא

 ןייטש רעד יו ןוא םיוב רעד יװ ןוא
 ,סנרָאלרַאפ ךָאנ קילג ךָאנ רעמ טשינ ךיא יירש



 תויח ןופ ןטרָאג ןיא

 ,רעמייב עטעקַאנ ףיוא טייקנייש ןופ ןיורק יו
 ;רעגרעד ףיוא ,ןגייטש ןיא תויח ףיוא
 ,רמוח ןטרעטיילעג ןופ גנַאזעג טימ ,ןיילַא ךיא

 .רעגרעק טייז ןעמ יװ ,ךיז ןיא טייקנייש ןייד יז

 ,ןגער ןוא לגָאה ןוא ,םורַא רעטניוו

 ,גנונעקרעד רעטקעלּפטנַא ןופ דיירפ רעבָא זדנוא ףיוא

 ' ןגעקטנַא ערעדנַא יד ענייא ןגָארט רימ

 יגגוננעענרעד עיינ ַא רעגניפ ענערָארפעג ףיוא

 ---רעגניפ ןופ טפַאשרעריטרַאמ יד ןעז וצ ךעלרעדנואוו זיא'ס

 --- רעמיוצ עקיביײא יד תוואת ערעזדנוא ןופ
 רעגנוה םענעגייא ןופ ןקינייּפ ךיז ןזָאל ייז יו
 .רעמייב ףיוא ןגייווצ יד יװ טרעווילגרַאפ ןעגנעה ןביילב ןוא

 ןפרַאד ןלָאז סָאװ וצ --- ,רבח ,שטנעמ ָא

 ?ןעגנַאהעג ןביילברַאפ סמערָא עטרעווילגרַאפ|

 ןפרַאװ סנטָאש ערעזדנוא סָאװ ,דיירפ יד ןשטנעב רימָאל

 ןעגנַאלרעד וצ טייוו ןופ ןטייווצ םעד רענייא ידכ

 -- ןגָאז וצ רעטרעוו עקיזָאד יד זיא טכייל טינ

 ;רעגיט םוצ ןוא שריה םוצ םינּפ ןטימ ָאד טא
 -- ,ןגָאלק סרעגיט יד רעבָא ,ןגייווש ןשריה יד

 .רעגיז ןייז וצ ךיז רעביא יו דוס םעד טינ ןסייוו ייז

 ,רמוש ןיימ ,קיכַאװ ייז .יירשעג טקעװ יירשעג

 ,ןיז-ילכ טימ ,טונק ןטימ טיירג ייטש

 רמוח ןטרעטיילעג ןופ דיל ןגייא ןיימ רעביא

 .ןעיירש ,ףיױא-ןעגנירּפש ץרַאה ןיימ ןופ סרעגיט יד

 ,ןגייטש יד ןיא טור ,עניימ סרעגיט ,ליטש

 :רענרעה יד טגיינרַאפ ,עניימ ןשריה ,ריא ךיוא

 ,ןגייוצ עטעקַאנ ףיוא טייקנייש ןופ ןיורק יד

 .רענרעד ףיוא ןוא יינש ףיוא ,לגָאה ףיוא
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 דלָאג רעקיטסברַאה

 ,גָאט רעקיטכיל ,דלָאג רעקיטסברַאה
 .ןעגנוי עכעליירפ טימ ןסַאג רעביא ייג ךיא
 ,גָאר ןדעי ףיוא ץנַאט ַא ןצנַאט ייז
 :ןעגנול ענרעזייפ-+ ןופ יװ סױרַא יירש ךיא ןוא

 ; ןעגנוי ןופ גנוזָא"ל רעד --- ! דיירפ יד ןבעל לָאז ---

 : ןיילא ךיז ןָא המקנ ךיא םענ סָאד
 ןעגנואווצעג ןייז לָאז -- ןעיירפ טינ ךיז ליוו סע רעוו
 .ןייג סכעליירפ ַא סָאג רעד ןטימ ןיא

 ,קירוצ ףיוא ךיא קוק --- ןקוק ןעמענ טייל זַא

 ;רעדיל טימ ךיא רעפטנע טָאּפש ןופ דייר ףיוא ןוא |
 ,קילג סנשטנעמ ןופ גנַאזעג סָאד ןעגניז ליוו'כ
 ,רעדילג ןופ טולב טימ ןוא ןוז טימ טגָאלש סָאװ

 ,רעדירב וצ יװ ךיא גָאז ןעגנוי עכעליירפ יד וצ ןוא
 / :םיטניא ךיא גָאז ,ױזַא ךיא גָאז
 רעדיל ןיתצ תתצד זיא סָאװ רעיורט ןטימ ,טסייוו ריא --
 ,םילש סעּפע זיא ,טוג טינ סעּפע זיא

 דייר ךיא רָאנ יו --- ,טעז ָא-טָא ןוא
 ,רעיױמ ןדעי ייב ןגיוא עטר ףיוא-ןענערב
 ,דיירפ ןופ טירטסופ יד ןיא טקניה ןוא טפיו"ל סָאד
 ,רעיורט רעטצעל ןיימ ,טנוה ןגָאלשעג ַא יו

 ,רעטכעלעג ןקרַאטש טימ ןכַאל ןעגנוי יד
 ;ןייצ עסייוו טימ ןכַאל ןעגנוי יד
 ,רעטכערעג רעד דיירפ רעד טימ טימ-ךַאל ךיא ןוא
 ,ןיילא ךיז ןָא המקנ ןעמענ וצ

 לרוג רעזדנוא

 ןֶָא קיביא ןופ םולח רעזדנוא ןעמולח רימ

 ---טיוט רעד ךיוא ןוא זדנוא טפור ןבעל סָאד
 ,ןָאט וצ גנידצלַא ןוא ןעמוק וצ ןעמעלַא וצ
 ,טיוט ךיוא ןוא ןבעל ןעייזרַאפ וצ
 ,טייזרַאפ ןייז ןיילַא ןוא ןברַאטש ןיילַא ןוא



 -- ןָא רימ ןעמענ לרוג רעזדנוא
 : ,רעטיב ןוא סיז זיא רע
 ןָא םיא ןעמענ רימ זַא ןוא
 ןייש ךיוא רע טרעוו
 ,לרוג רעד זיא ןייש
 ,וטסיב ןייש ןוא
 םורַא טלעו יד ןוא
 ןד יװ ןייש זיא

 :טנָאמ טלעװו רעד ןיא רענייא
 ; טנעָאנ ,טנעָאנ ,טנעָאנ ייז
 :טיירש טלעו רעד ןיא רעטייווצ ַא
 ,טייוו ,טייוו ,טייוו יז

 ,גולק טסיב וד ןוא
 ,ףיוא טייג לכיימש ןייד ןוא
 ,רעטיצ ַא טוט פיל ַא ףיוא ּפיל ַא ןוא
 | ;סיב ַא פיל ַא טוט ּפיל ַא ןוא

 -- ןָא רימ ןעמענ לרוג רעזדנוא
 ; סיז זיא לרוג רעזדנוא
 -- ןָא רימ ןעמענ לרוג רעזדנוא
 .רעטיב זיא לרוג רעזדנוא

 -- טנייה יו גָאט ַאזַא
 : דרע ןופ בוט-םוי
 -- דרע ךיוא זיא שטנעמ ןוא
 .שטנעמ ןופ בוט-םוי
 ךייוו זיא דרע יד
 ; רעטניוו ןופ ףָאלש ןכָאנ

 ,ןרעקַא סרעקַא
 ,ןבָארג סנזײאבָארג ןוא
 .ןעייז רעגניפ ןוא

 ,טנייה יװ גָאט ַאזַא
 ?ןןבָאה לָאמַאכָאנ רימ ןלעוװ ןעוו

 --- דרע ךיוא זיא שטנעמ
 ,ןטייוצ םעד רענייא ןרעקַאפיױא רימָאל
 יי ,ןעיײזרַאפ ,ןעייז ןוא
 .ןטייזרַאפ ןיא בייל ןיא ןייגפיוא ןוא
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 ןייג טעװ ןגער ןוא
 ,זדנוא ףיוא ןוא דרע ףיוא
 זדנוא ףיוא ןגייל ךיז טעװ יוט ןוא
 ןוז ןוא ביוטש ןוא
 .רעטינש ןופ רעסעמ ןוא

 -- ןָא רימ ןעמענ לרוג רעזדנוא
 ; רעטיב זיא לרוג רעזדנוא

 -- ןָא רימ ןעמענ לרוג רעזדנוא
 .סיז זיא לרוג רעזדנוא

 ט כיל

 ,רעדיל טימ ףיוא ךיא סייר טייקליטש ןופ ץרַאה סָא }
 ; קעװַא טינ ייג ךיא ,לרוג ןיימ ןופ קעװַא טינ ייג ךיא
 ,רעדיוו ןעמוק ךיא לע ןײגקעװַא לעװ ךיא זַא
 יגעוו ןקיבלעז ןטימ ןעמוקנָא לעװ ךיא ןוא

 ,רעדנוזַאב טינ ןיב ךיא ,ןײלַא טינ ןיב ךיא
 ;גנוי טסיב רימ ןיא וד רעבָא ,טלַא ןיוש רעוו ךיא
 ,רעדנואוו ןקידרע ןופ טכיל ןיא --- םינּפ ןיימ

 .גנוצ ןיימ ףיוא ןייטש ןוא דמַאז ןופ טייקסיז ןוא

 --ןעמערב סנשטנעמ םעד רעטנוא ןעזרעד סעּפע בָאה ךיא
 ,ךָארב ןכעלרעדנואוו ַא ןופ גָאזנָא ַאזַא
 ןעמענ וצ ןעלסקַא עניימ טלעטשעגרעטנוא בָאה ךיא ןוא
 .ךָאי ןייז ןופ ךיז ףיוא קלח ןטסרעוװש םעד

 ,ןטָאש ןיימ ביל ךיוא בָאה --- ביל ךימ בָאה ,גָאט ןופ ןוז ,ָא

 ; ןערברַאפ ןוא ןָא ךימ דניצ ןפרַאד ךימ טסעוװ וד זַא
 ,ןטָאברַאפ ןיילַא ךיז בָאה ךיא סָאװ ,קילג ַאזַא ָאד זיא'ס |

 !ןעו ?ןעװו ?ןעװ -- רעבָא ,ןעמוק סעוו גנורעייפ ןייז

 הכרב ןייד

 ןטייווצ םענופ דיירפ רעד וצ ,ןטייווצ םענופ ןדייל יד }3
 ;ץנַאלפ ַא טייב ַא וצ יװ וצ ךיז טמענ ןבעל ןייד
 ,ןטייק עניױזַא טימ הסיפת ַאזַא ָאד זיא'ס

 .טצנַאט רעטדימשרַאפ רעד ןוא טגניז רעטסקירעיורט רעד ואוו



 ,רעגניי ךיד טכַאמ סָאװ ,טײקטלַא ַאזַא ָאד זיא'ס

 ;ךורב-רעגניפ ןיא הרובג ַאזַא ָאד זיא'ס
 ,רעגנוה ןופ טלַארטש סָאװ ,טייקסטוג ַאזַא ָאד זיא'ס
 ,ךוּפ ןופ רעכייוו זיא סָאװ ,רעגעלעג-ןייטש ַא ןוא

 -- ןלייז ריפ סטלעװ רעד ןלַאפנייא טינ לָאמנייק ןלעװ סע
 ;ּפָאק רענעקנוזעג ןייד רעטנוא .ייז טרַאּפש סע
 ,ןלייב עקיטכיל טימ ןטניורקעג םעד ,ןרעטש ןייד ןופ
 .פֹוא טינ לָאמנייק ךיז טוט טייקנייש עטנשקע'רַאפ ןייד

 ,גנורירַאב טימ ךימ שטנעב ןוא טנַאה ןייד ףױרַא גייל

 ,םיור ןוא טייצ ךרוד ןגָארט ךיז טעוו הכרב ןייד
 ןריט עסייוו יד ןיא ןּפַאלקנָא טעװ ןוא ןעמוק טעװ ןוא
 ,םייה סלקינייא-רוא ןוא סלקינייא ןיימ ןופ ,סנוז ןיימ ןופ

 רעגניפ ןציּפש

 .רעגניפ ענייד סױרַא ןקוק ןשטנַאה ענעסירעצ ךרו 1
 ןגער ןופ טצענעגכרוד ןענייז ךיש ןוא רעדיילק
 ,רעגניצ ןביז טימ םורַא זדנוא טקעל רעצ רעד
 .ןגעוו ערעכיז ףיוא זדנוא טריפ טפַאשקנעב יד ןוא

 --- .שבינּפ סנטייווצ םענופ טכיל סָאד םענייא רעביא
 - ,ןכַאװ ןעמערב יד ,ןפָאלש ןּפיל יד
 ןענָאמרעד ,ףיוא-ךקעד ןרעטש ןופ ןשטיינק ןוא
 ןכַאז עגיה טינ ןָא ,ןשטנעמ עגיה טינ ןָא

 -- ,לסקַא ןיימ ףיוא טלַאפ הכרב ַא יװ טנַאה ןייד
 ,ןשטנעמ וצ ןעמוק וצ רַאפרעד רימ זיא טוג ןוא
 ,ןסקַאװ טמענ ץרַאה סנעמעלַא יו ,ןעז ןוא
 ,ןשטנעב טמענ טרָאװ סנעמעלַא יוװ ,ןרעה ןוא

 גנואעז ַא

 + רענייטש-רערעהוצ רַאפ --- טּפַאשרעדורב ןופ גנַאזע)
 ;דײלק-טעמַאס ַא --- םירבא עמָאל ףיוא
 --- ,רענייצ עקידהאנש --- ןטבילרַאפ ןופ בייל ןיא
 ,דייר עכעלטעג --- גנוצ רעשהיח ףיוא
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 ,הריתס ןופ ףוצרפ םעד טלכעק ור יד

 ; קילג ןופ ץרַאה סָאד טסע םערָאװ ַא
 ,הריד ןיא םורַא טכירק לַאטש ןופ טנוה רעד
 .קירטש ַא ףיוא לַאטש ןיא טגנעה טריוו רעד ןוא

 ,ןלָאש ענעדלָאג ףיוא םס ךיז טלטרעצ סע
 ;טנַאה רעטיוט ַא ןופ ךיז טלשירק טיורב ןוא
 ,ןלָאװשעג רעגנוה ןופ ,ףוג סדניק ַא ןוא
 ,טנַאװ רעצרַאװש ַא ףיוא ןגיובנגער ַא ּפָא טגָאלש

 עניד עניימ דייר עניימ

 עניד עניימ ,דייר עניימ ,טילב ,טילב
 ;ןּפיל עקידנעגנעהרעטנורַא ענעטלָאּפשעצ ףיוא
 האנש רעבָארג ןופ יירשעג רענעסירעצ ןיימ
 ,ןּפינק טינ ןוא ןדניב טינ רעמ ךיז ליו

 ,ןסירעצ רעמ ךָאנ ןייז לָאז טייקנסירעצ יד
 ,ןעילפרעדנַאנופ ,טניו ןפיוא ןעילפ סע לָאז
 ןסיגַאב ןגער-ײרּפש ַא יו ןעמוק סע לָאז
 ןעילב וצ ןָא ןבייה סָאװ ,ןטייקליטש עניימ

 ,רעטַאמ רעטסיוו ןיא עטקינײּפעגסױא רעטרעוו
 ןעמענרַאפ ןָא טבייה --- ,עטקידנעשעגסיוא
 רעטַאלפ םעד ,םענעגייא רעייא םוקפיוא רעייא
 .ןעמענ ןוא ערעייא תוחיר עיינ יד ןופ

 ןּפיז עקידעגָאט-ףוס ענעדלָאג יד ךרוד
 ;האנש ןיימ ןופ ךעלטשער יד ךרוד ךיא ּפיז
 ןּפיל עקידנעגנעהרעטנורַא ענעטלָאּפשעצ ףיוא
 ,עניד עניימ ,דייר עניימ ןעילב ,ןעילב

 בוט:םוי

 ,בוט-םוי ןטצעל ןרַאפ טיירג ןיוש ןיב ךיֹא
 ; רימ רַאפ טיירג זיא בוט-םוי רעד ךיוא
 / הָאטנָא גוצנָא םעיינ ןיימ רָאנ ףרַאד ךיא
 ,ריט ןיימ ןופ לעװש רעד רַאפ ןײגסױרַא ןוא



 םערוטש רעקיטכענ רעה יצ ןָאט קוק ַא ןוא
 ,טייב ַא ןטרָאג ןיימ ןיא טרעטשעצ טינ טָאה
 תורוש עכיילג יד ןפרָאװעצ טינ ןוא
 ,טייזרַאפ בָאה ךיא סָאװ ,ןעמָאז ןופ

 .ןעמַאזרַאפ ןזומ ךיז ךיא לע --- ָאי ביוא
 ,ייוצ יצ ,העש ַא ךָאנ ףיוא
 ןעמַאצ יד ןלעטשקירוצ טינ לעװ ךיא זיב
 .ייר ןוא ייר ןשיוצ חטש םעד ןוא

 ןסיוועג ןקיאור ַא טימ טלָאמעד ןוא
 ,טכילפ רענענָאטעג ןופ דיירפ טימ ןוא
 ןסיג ןזָאל ּפָאק םענעגייא ןיימ ףיוא ךיא לעװ

 ,טכיל סגָאט ןטצעל ןיימ

 רעטּפינקרַאפ א לרוג סנעמעלַא טימ ןוא
 ,ּפונק ַא ךָאנ ןּפינקרַאפ ןזָאל ךיא לעוו

 רעטבילרַאפ ַא ןוא רעקידנבעגרַאפ ַא ןוא
 ,ּפולס ַא ףיוא ,ןָאפ ַא יו ,ןרעטַאלפפיוא ךיא לעװ

 ןוז ןופ גָאט ַא ןיא

 -דרע רעטילבעגפיוא ןוא ןוז ןופ גָאט ַא ןיא
 ,קירוצ קעװַא וטסיב --- ,ןעז ךימ ןעמוקעג וטסיב
 ,דרע טימ ןוא ןוז טימ ןבילבעגרעביא ןיב ךיא ןוא
 ,ןייטש ןקיטכיל ַא ףיוא ןבילבעגרעביא ןיב ךיא ןוא
 ,טרעהעג ןעגנַאלק ךיא בָאה סױרַא ןייטש ןופ ןוא
 דניק ַא ןופ לּפַאצ יװ ,רעדי"לג ןופ לּפַאצ
 ,רעטומ ַא ןופ ךיוב םעד ןיא

 ,רעטומ ,רעטומ ָא
 ריד רַאפ בָאה ךיא ןעמענ ליפיוו

 -- ערעדנַא ,ערעדנַא ,ערעדנַא

 .רעטומ --- יורפ

 ,גנורעדנואווַאב טימ לופ ןעוועג ןיב ךיא
 .,,שינעטנעקרעד טימ לופ
 טלכיימשעג טָאה ןייטש רעד יו ןעזעג בָאה ךיא ןוא
 ,גנוטרַאװרעד --- גנונעפָאה ןיא
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 ,ןעייוו ןופ ליפעגרָאפ ןסיז ןיא
 ,טרעטסילפעג ט טָאה ןייטש רעד יו טרעהעג בָאה ךיא ןוא

 ,שטנעמ ---
 ןַאמ ַא ,רעדורב ַא ,ןוז ַא טסיב

 : טבע"לַא םעד ןופ רעמ וטסיב ןצעמע רַאפ ןוא
 ,רימ וצ לכיימש
 --- .םורַא ךימ םענ
 ,םורַא .םורָא
 .ךעלקילג ןייז ךיוא רימָאל
 .,ךעלקילג .ךעלקילג
 ,רעגניפ ןופ גנורירַאב ךיוא ליוו ןייטש ַא
 .רעגניפ ,רעגניפ
 ,םירעדעג עניימ ןיא ךיוא דניק ַא טסקַאו סע
 ,עניימ ןיא ,עניימ ןיא
 ,שטנעמ ,ןסיוו יז
 --- .עניימ ןיא

 ןייטש ןקיטכיל םעד ןעמונעגמורַא בָאה ךיא
 ,סמערָא עדייב עניימ טימ

 רימ ףיוא טקוקעג טָאה ןייטש רעד ןוא
 .שינעטנעקרעד רערעסערג ךָאנ טימ
 רימ ףיוא ןפאטעג םָארטש ַא טָאה טײקמערַאװ
 ,םירעדעג ענייז ןופ ףיט רעד ןופ
 ,בייל ןוא טולב ןופ חיר
 .רעטומ ַא ןופ טכַארט ַא ןופ יוװ

 -- רעטומ עא

 ,רעטומ --- יורפ

 ריד רַאֿפ בָאה ךיא ןעמענ "ליפיוו

 -- צשרעדנַא

 -- :ערעדנַא ,ערעדנַא ,ערעדנַא

 ,רעטומ ---- יורפ



 .ט כַאנ

 ,ּפערט יד ףיא טפָאלש לעװש יו
 ןדָאב ןופ סמערָא יד ןיא --- טנעוו
 ןטייב יד ףיוא טפָאלש זָארג סָאד

 --- ;גיו ןיא טפָאלש דניק סָאד
 ,ןטייוק ךיז ןטיש הנבל רעד ןופ ןוא
 ,םױבלּפע ןַא ןופ יו ױזַא

 ,דניק סָאד ףיוא ךיז טּפַאכ גיוו ןיא
 / :הנכס רעטריּפשרעד ןיא ,לָאמַאטימ
 ?ואו ,עטַאט רעד זיא ואוו
 :ןלעװש יד ךיז ןענייוועצ ּפערט יד ףיוא
 ?ואוו ,רעיוב רעזדנוא זיא ואוו

 ; ןטייב יד ךיז ןגתצלקעצ ןטרָאג ןיא
 -- ?ואו ,רענטרעג רעזדנוא זיא ואוו

 ,ןטייווק יד ךיז ןטיש הנבל רעד ןופ ןוא
 .םיובלּפע ןַא ןופ יו ױזַא

 ,ןעמַאזוצ טכערב דניק ןטימ גיוו סָאד
 -- 1רעוו ,רעכערבעצ רעד זיא רעוו ןוא
 ; רעכערבעצ רעד ןיילַא זיא עטַאט רעד
 --- ןלעוװש יד ךיז ןרעגלַאװ ענעסירעגפיוא
 : רערעוושרַאפ רעד ןייללַא זיא רעיונ רעד
 | --- ןטייב יד ןגיל עטלּפמַארטעצ
 ;רערעטשעצ רעד ןיילַא זיא רענטרעג רעד

 ,ןטייווק יד ךיז ןטיש הנבל רעד ןופ ןוא
 .םיובלּפע ןַא ןופ יו ױזַא

 ,דרע רעד ףיױא טפָאלש דניק סָאד
 ,ערעדנַא יד ףיוא ענייא --- ןלעווש יד
 ,סַאג רעד וצ ךיז ןעילוט טנעוו יד
 ,ןטייב יד ףיוא טיוט טגיל זָארג סָאד

 רענטרעג ןוא רעיוב ןוא עטַאט ןוא
 - ,טייהרעקידנעייטש ךיז ןגיוו
 --- .ןטייווצ םעד ןגעקטנַא רענייא ךיז ןגיוו

 ,ןטייוק יד ךיז ןטיש הנבל רעד ןופ ןוא
 .םױבלּפע ןַא ןופ יוו ױזַא -
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 גנַאזעג ַאזַא ָאד זיא'ס

 ,רעטרעוו ןָא גניז ךיא סָאװ ,גנַאזעג ַאזַא ָאד זיא 0
 ;:דרע רעד וצ ןלַאפעגוצ ליומ ןטכַאמרַאפ טימ
 רעטרעהרעד ַא ןייז וצ ,רענענַאטשרַאפ ַא ןייז וצ
 ,טרעשַאב לָאמע"לַא טינ רימ זיא
 ,"קיפֹוטנָא ,ךעלנייּפ יװ ,ָא6 :"לוק ןייד רעה ךיא זַא ןוא
 ;דלוש יד ןענייּפ עלַא רַאפ ךיז ףיוא ךיא םעג
 קיפָארטס ןעגניזרעד שטנבזכ :ךַאז ןייא ליוו ךיא ןוא
 .דלודעג ןטצעל רעזדנוא ןופ גנַאזעג סָאד
 ,ןעלגיזרַאפ ןוא ןייטשרַאפ ץלַא טייצ ,ךיז טכוד ,ןיוש
 --- ,טייק ַא ףיוא ןרַאּפשרַאפ דלודעגמוא סָאד ןוא
 ,ןעלגילפ ענױזַא רעבָא ןַארַאפ ךָאנ ןענייז
 ,טױט ןופ לעװש רעד ףיוא טשרע סיוא-ןסקַאװ סָאװ
 ןטייז עלַא ןופ םורַא זדנוא ןעלגניר ,ןָא ןעמוק סע
 ,טומ רעדנַא ןַא טימ ערעטסיירד ןשטנעמ

 ,ןטייברַאפ זדנוא ךיוא ןלעװ ,ץלַא רעביא ןטייב ייז
 .טוג ,טוג זיא ױזַא ; יז וצ ןעגניז רימָאיל

 יוד ,
 -- ןרעוװקס יד ןוא ןסַאג יד טינ ןענייז סע סיורג .|}
 ,לעצ-הסיפת ַא יװ ,לרעמיצ ןיילק ַא וצ ץלַא ךָאנ
 ,ןרעטש יד ןוא הנבל יד ךיז ןעיצ עקירעגנוה יו

 .לעוש עמַאס רעד ייב ךיז ןגײלרעדינַא וצ ךעלקילג ןענייז ןוא

 ,רענייא ןַא ,שטנעמ ַא טגיל לקניוו ןיא טעב ַא ףיוא
 ; קירטש ןופ פונק ַא יו ,רעטיירדעגפיוא ןַא טגיל רע

 ,רענייק טינ טעז סע סָאװ ,רע טעז טייקטיירדעגפיוא רעד ןיא ןוא
 ,קילג --- :ןעעז ןרעטש יד ןוא הנבל יד רָאנ סָאװ

 ,רענייצ יד קילג ןופ םיא ןּפַא-לק סע ןוא ,טלכיימש רע
 ;וצ ןצעמע וצ ךיז ןעיצ רעגניפ יד ןוא
 ,רענייק טינ טגָאז סע יװ ,םיא וצ לוק ַא טגָאז סע ןוא

 "יוד --  :ןגָאז ןרעטש יד ןוא הנבל יד רתאנ סָאװ

 ,ןגייא ןוא דרע רעד ףיוא סָאװ ץלַא ךעלמייה םיא טרעוו סע
 ,טלעק רעסייוו ןיא קעװַא טָאטש רעד רעביא טרעדנַאװ רע
 ,ןגױא סנעמעלַא רַאפ ןעינקרעדינַא םיא ךיז טליוו סע ןוא/

 ,טלעוו רעקירעגנוה רעד ןבעגּפָא ךיז טיורב יוװ ןוא



 דיל עתמא ןיימ

 ,טכַארט ןיא טגיל ךָאנ ריד וצ דיל עתמא ןיימ
 ;ןגױב םענעריּפַאּפ ןופ דייוועגניא ןיא
 טכַאנ רעקידלושמוא ןַא ןיא ןריובעג טרעוו סע

 ןגיוא עקידלושמוא רעדנַאנופ טנפע ןוא

 ,ןיגַאב ןרעטיול ןופ טלעוו ַא טעזרעד סע
 ,רעיורט ןטבילרַאפ ןיא סיוא ןעמולח רימ סָאװ ,ט"לעוז ַא

 ןיז ענעסקַאװעגסיױא ערעזדנוא ןָא ןעמוק ןגעקטנַא ןעוו
 .רעױדַאב ןוא גנורעדנואווַאב טימ ןָא זדנוא ןקוק ןוא

 --- פא ךיז ןלעטש ייז ,ןגתאז סעּפע ןליוו ייז
 --- ;ןטייז עלַא וצ לָאמַאטימ סיר ַא ךיז ןביג ןוא
 ,ּפָאק ןופ גיינ ןפיט ַא טימ ייז ןטיילגַאב רימ
 ,ןטייו עטסטייוו יד ןייא ייז ןעגנילש סע זיב

 ,דנוב רעקיליײה ַא ָאד זיא דניק ןוא עטַאט ןשיווצ
 ; עמַאמ ןוא עטַאט ןשיווצ דנוב ַאזַא ךיוא ָאד זיא'ס
 ,דנוצ ַא טיג סָאװ ,קנופ ַא --- סרעקילייה סעּפע ךָאנ ָאד רעבָא זיא'ס
 ןעמַאלּפ ןיא ןעמעלַא ,ןעמעלַא זדנוא טנערברַאפ ןוא

 - טפַאשביל

 טרָאװ ןופ תמא םע}
 ,טיוט ןופ תמא םעד יװ ךיא םענרַאפ
 --- ,טרָאּפעג קידנעטש ייז עז ךיא
 .טפַאשביל סיורג טימ ךימ ןטײלגַאב ייז

 ,רָאה עדנָאלב טָאה טיוט רעד

 ,עיורג-רעבליז -- טרָאװ סָאד
 -- ,רֹוּפ עכעלרעדנואוז ַאזַא
 .טפַאשביל סיורג טימ ביל ךימ ןבָאה ייז

 ,םורַא ךימ ןעמענ ייז
 ,לָאמַא רעדיילש ַא ךימ טוט ןבעל סָאד ןעוו
 ,םוק ,שבוק :ךימ ןפור יז
 ,טפַאשביל סיורג טימ ךימ ןקרַאטש יז

 ? ןייז סע לָאז ספאוו --- ??כיימש רעייז

 + -=-ןיילַא קילג'ס ןייז סע לָאז |
 ןייּפ ,ןייּפ ,ןייּפ ליפיוו ,עז

 .טפַאשביל סיורג ןיא ןזיילרעד ייז
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 דואווקייל

 ,ןסַאג ערעטַאז ךָאנ ףיוא ןשטנעמ עטַא}
 ;ןירג-קיבייא ןיא ךיז ןעללקיוו רעמייב
 ,ןסָאה סָאװ יד ןופ רעגנוה ךָאנ רימ ךיז טקנעב סע יו
 ,ןיב ךיא סָאװ רעד ןייז וצ טינ ןיילַא יזכ

 וצרעהַא טפעלשרַאפ ךימ טָאה טיוט ןרַאפ קערש

 ,טעז רעמערַאװ וצ ,םירדח עמיורעג וצ
 ןצריטש רימ ךיז טליוו ױזַא ,ןענָארט טצריטש ןעמ יו
 .טעב עכייו סָאד טָא ןשיט עלופ יד טָא

 ,רעלעב ףיוא טעילוה --- רעניימ רעטײלגַאב --- טיוט
 ,טגיאל ןוא טרוכיש ,ןטרָאק ןיא טליּפש רע
 -- ,רעלעט ךיז ןכערב סע ,רעכעב ךיז ןדניצ סע
 ,טגייווש טייקטנלע ןיא --- רעטסעווש ןיימ --- ןבעל ןוא

 ,ךימ םעשרַאפ טינ ,גייווש טינ --- סניימ ןבעל --- רעטסעווש ,ָא
 ; סַאה ןופ ןיילַא טקיטלעוועגרעביא ןיב ךיא
 ,ךימ םענ ןוא ןירַא םוק ,רעטסעוװש ןיימ ,ןירַא םוק
 ,סָאג רעטנ"לע ןַא ףיוא קעװַא ךימ גָארט ןוא

 ,ןטסוּפ ַא רעלעק ַא ןיא ןירַא ךימ גָאױט
 ;טערב רעטרַאהד ַא ףיוא קעווַא ךימ גייל
 ,ןטסולג עטרעטיילעג ןיא ,ריד וצ ןדייר לע ךיא
 .טדערעג לָאמנייק ךָאנ יוװ ,דייר ענױזַא

 ןפרַאש ךיז לאז ױזַא ,לָאטש ךיז טפרַאש סע יו

 ;ףוג ןיימ ןייטש ןוא טערב ןופ טײקטרַאה רעד ןָא
 ,ןפרַאד לָאמ ןטצעל םוצ ,ןפרַאד ךימ טסעוו וד ןעוו ןוא
 .ףור ןטסדנימ םייב דיירפ טימ ןייז טיירג ךיא לָאז

 רעליימ ןביז טיִמ טנייה ךימ טסע טנלע רעד
 ; ןהאפָאסקַאס ןוא ןעלגיּפש ןוא ץנעט ןשיווצ

 --- ,רעליײװרַאפ ןופ גיוא םענופ טינ ףױללטנַא ךיא ליפיוו ןוא
 .ןֹובז ךימ טפיירג רע רעסעלש ןוא טנעוװ ךרוד

 ,רעטסנעלק רעד החמש רעד ףיוא קיױּפ עטסערג יד
 ;טנוזעג עטּפָאטשעצ סָאד ןטערַאק ןיא טרָאפ טע
 ,רעטצנעפ ןיא רענייטש ךָאנ טנייה קנעב ךיא יו .ָא
 .טנוב ןופ ןייטש ַא --- ןיילַא ןייז ליוו ךיא ןוא
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 טייקנייש ןיא קרָאי וינ

 טייקנייש ןיא קרָאידוי)
 --- { טיײגרַאפ ןוא ףיוא-טייג
 --- טנװָא זיא רעטציא
 ,טױרבטנװָא רעזדנוא רימ ןסע

 ,סענַאנַאב ,ןטַאלַאס

 ;קעבעג טימ ייט ןוא
 טײצלָאמ-רעדנואוו ַאזַא
 .קעלס ןופ געט עטרַאה עניױזַא ןיא

 ,עמַאמ ,עטַאט
 ,רוכב ןוז ןוא
 קיניזימ ןוז ןוא
 .רָאה ענעדלָאג טימ עטשרע טימ

 ךיז טיירדעג גפאט ַא
 ,קרָאי-װינ ץנַאג רעביא
 ,טעברַא טכוזעג
 .גרתאב ףיוא טלעג טכוזעג

 ,ןענופעג טינ טעברַא
 ; טגרָאבעג טינ טלעג
 סנטָאש-טנוװָא טימ
 ,טגרָאזרַאפ ,דימ ןעגנַאגעג םייהַא

 ,ןעמוקעגוצ זיוה םוצ
 ;ּפערט יד ףױא טצעזעג ךיז
 =-  ןפיילש יד ןיא קוטס
 ,ּפעלק-ךעלרעמַאה עקידרעביפ

 ןעגניווש ךע"לרעמַאה
 ,ּפָארַא ןוא ףױרַא
 ןדימש ןּוא ןעילג
 .ּפָאק ןיימ רימ םָאלּפ טםענעגייא ןיא

 ,רעדנואוו ַא יװ ,וד
 ,זיוה ןיימ וצ וצ-טסמוק
 .,ךימ טנַאה ַא רַאפ טסמענ
 ,סיוא ךימ טסכיילג ןוא טסמענ
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 ,רימ ריט יד טסנפע וד
 --- ,ןײרַא ךימ טסריפ וד
 ,עטַאט ,ןייז ןַאמ רימ טסייה וד
 ,ןייז סע זומ ןוא ףרַאדַאב רעדעי יו

 -- עטַאט ,ןייז ןַאמ
 ,ןיב ךיא ,גלָאפ ךיא
 ,רעטנעענ ,טנעַאנ רעוו ךיא
 ,ןיז עדנָאלב עניימ ןוא יורפ ןיימ וצ

 ,ךיז שיט םוצ ןצעז רימ
 ; טיירגעג גנַאל ןיוש טרַאו שיט רעד
 -- רעטציא זיא טנוװָא
 .טיורבטנװָא םענייאניא זדנוא טימ וטסע

 טניוומערוטש ןיא ור

 ,טנכייצרַאפ יינש ןשירפ ןיא ענייד טירט יד עז ךיא
 ;ןענַאװ זיב קידנסיוו טינ ,ךָאנ ייז ייג ךיא
 ןכיירגרעד ןעװ ךיד לעװ ךיא :ססנייא רָאנ סייוו ךיא
 ןענַאד ןופ ךיירגינעק רעזדנוא ןלעטשפיוא ןוא

 ,ךימ טדגעלברַאפ ןוא ךיז טליּפשעצ טניוומערוטש ַא

 ,ןרָאי טימ קַאז ןיימ ךיז ןופ ּפָארַא ףרַאװ ךיא
 ךימ טנעקרעד געוו רעדעיַא ןוא ,ןפיול ךיז זָאל ךיא
 .ןרָאכ עקידנלַאש טימ ךימ טנגעגַאב ןוא

 ,רעטליטשרַאפ ַא ןטימ ןיא ןייטש גנולצולּפ ביילב ךיא

 ,ןליוו ןטרַאּפשעגניײא ןיימ רתנפ רעטמעשרַאפ ַא

 ,רעטליּפשעצ ןוא רעדליו ץלַא ,םערוטשדיינש רעד ןוא

 ,ןליטש ַא ךימ ןדלוד טינ ליוװ ,ןדייל טינ ליוו !

 ,רענייצ טימ טסייב ןוא ,רָאה יד רַאפ ךימ טסייר רע
 .רעמַאה ַא טימ יוװ ּפָאק ןרעביא ךימ טגָאלש ןוא

 ,רענייק יװ ,ץלַא טפַאשביל טימ ןָא םענ ךיא ןוא
 .רעמַאזרַאֿפ ַא ןוא ןיב ךיא יו רעטבילרַאפ ַא

 ,ןדלודעג ךס ַא ךיז ןיא ןגָארטעגסיױא בָאה ךיא

 ,ןגיוושרגבזפ ךיז ןיא ךס ַא יירשעגסיוא ןוא
 ,ןדלוש עלַא ןופ ןייר ,ןפָא ךיא ןעק טציא
 ןגי"ל ,רעסייוו יוװ יינש יו ,געוו ןטימ ןפיוא



 -- ,ןרעהעג טלעוו רעד רָאג ןצ יינש רעסייוו יװ ןוא

 :ןעמענ ןוא ןבייהפיוא ךימ ךיז רעדעפ ןוא וד םוק

 ןרעטש עטכירעגפיוא ןוא ,טור םערוטש רעד

 ןעמערב עניימ ףיוא גָאטרַאפ זיב ןענערברעד

 סורג ַא

 ,רעסייוו ַא ,רעקיטכיל ַא טנייה זיא גָאט רע }
 ,ּפעק עקיגרעב יד ףיוא יינש רעד טנערב סע
 ,רעזייה עלַא וצ ןגעוו יד ןפָא ןגיל סע

  .ּפערט עלַא ךיז וצ ךעלרעדירב ןפור סע ןוא

 יי ןבעל ןגייא ןיימ ייב טנייה טסַאג ַא ןיב ךיא

 ;טכַארבעג קנַאשעג ַא ךיז דיירפ ךיא בָאה לָאמ סָאד

 ןבעג ןעמוקעג ןיב ךיא ,ןבָאה ביל ןעמוקעג ןיב ךיא
 - .טכַאנ ןוא ןוז וצ ןּפיל עמוטש עניימ

 ,ןגָארט וצ דיירפ ַאזַא ענדָאמ סעּפע רימ זיא'ס

 ,ריט רעדעי ייב ,לעוש רעדעי ייב ןייטש ביילב ךיא
 ןגָאז ,ןגָאז ,ןגָאז סעּפע ךיז טליוװ סע ןוא
 ,ךיד ןגעוו --- טניירפ ןטייוו ןיימ ןגעוו טרָאוװ ַאזַא

 ןעיירפרעד לָאז סָאװ ,טרָאװ ַאזַא ריד ןגעוו
 ;דרע רעד ףיוא ןעמעלַא ,ןעמע"לַא ןופ ץרַאה סָאד
 ,ןעייווצ ןשיווצ רָאנ טלייטעצ טרעוו סָאװ ,קילג סָאד
 ,טרעוו טינרָאג רשפא קילג ןעמָאנ םבעד ןגָארט וצ זיא

 ,רעכעה ץלַא גרעב יד ףיופצ טרעטעלק גָאט רעד
 ,דנַאר טייז רענעי וצ טרעטעלקרעד ןוא
 רעכעב ןקידהנבל םעד ףיוא-טבייה ןוא
 .טנַאה רעקיטנוװָא רעטקערטשעגסיוא ןייז ןיא

 רעבירַא טמיוש ןוא טמיוש רעכעב סגד
 יינש רעיינ ַא .לזמ ןכעלדיײמרַאפטינ טימ
 רעביטש ןוא ןגעוו עלַא ןטישרַאפ --- ןלַאפ טמענ
 .ייז וצ םינּפ םענעפָא ןיימ טימ --- ךימ ךיוא ןוא

 ןקילב עניימ ףיואךטכיול סנ ַא רַאפ יו ױזַא
 טלעפרַאפ טינ בָאה ךיא סָאװ ,ךע"לקילג ןיב ךיא ןוא
 ןקיש וצ סורג ַא ןוא ,ןעמוקַאב וצ סורג ַא
 ,טלעוו רערנג וצ --- ריד ךרוד --- ןוא ריד וצ
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 רעטרעוו ענייד

 ןעילפ וצ ןעמוק ,רעניימ רבח ,רעטרעוװ עניי |
 ,יירשעגפליה ןיימ ףיוא םערוטש-רעטניוו ךרוד

 ,ןעינק ןוא ּפָארַא ךיז ןזָאל ייז
 .יבש םעד ךיז ןופ קידנעלסײרטּפָא טינ ךָאנ

 ,ןעיינש עדליוו יד ךרוד ןסירעג ךיז ןבָאה ייז
 ,ןייצ עזייב עקיגרַאב יד ךרוד
 ,ןעיירשעג ןיא ןײלַא ךיז טלדנַאוװרַאפ טינ ריש ןוא

 .ןייוועג ןטלפייווצרַאפ ןיא

 ,ןדנואוו ענעגייא יד ןטלַאהַאב ייז
 ,ןייא ייז ןעמענ ךיז ןיא ןייוועג סָאד

 ןדנוטש עטעּפש יד ןיא ,עקיטכַאנ יד ןיא
 ,ןיירא רימ וצ ןעמוק ייז ןעוו

 .ןגיל םענעגיוצעגסיוא ןַא ךימ ןפערט  ייז
 ,טכַאמרַאפ ףָאלש ןיא יו ןעמערב יד

 ןגיטש יד ףיוא ּפָאק ןטקיטולבעצ תא טימ
 .טכַאלש רענערָא-לרַאפ ַא ךָאנ יו

 ,טרעטעמשעצ ַא רעטצנעפ ַא -- ןגעקטנַא ןוא
 ,ךורב רעקיטש -- זָאלג ןופ ןוא
 טרעטעלבעגרעדנַאנופ ַא ןופ ןעלווָאט ןוא
 ,ךוב טקילפעגסױרַא ןַא ןופ

 ,רעבירַא רימ רעביא ךיז ןגייב ייז

 : ףוג ןיימ ןגיוומוא ןעמענ

 ,רעביל ,ןפלעהד ריד ןעמוקעג ןענייז רימ ---
 .ףיותיצ ייטש ,ףיוא ייטש

 ,רעדינַא טעב ןפיוא ךימ ןגייל יז
 :גָאז ךיא ןוא ,ךיז וצ םוק ךיא
 ,רעדילג ענעגייא עניימ טימ גירק ריפ ךיא, --
 "גָאט ןטצעל ןיימ זיב גירק ַאזַא

 ,ןעינק ןוא רימ ןבעל ןעייטש ייז

 ; טומ ןוא רימ גנונעפָאה ןביג
 ,ןעילג ןדנואוו ןיילא ייז ףיוא ןוא
 .טו"לב טניר ןיילא ייז ןופ ןוא



 ? סָאװרַאפ

 ,טכַאנ ,ןטלָאשרַאפ טנייה ךימ וטסָאה סָאװרַאֿפ
 -- ?ןרַאפעג טימ טליפעגנָא רימ ץרַאה ןיימ ןוא
 ,טכַאל רעניימ ןכש רעד טנַאװ רעטניהַא
 ןרַא וצ ןָא טינרָאג םיא טבייה סע ןוא

 -- ,ףור ךיא ,םיא וצ ריט ןיא ןָא ּפַאלק ךיא
 :ןעמַאלפ ןיא יו טנערב םבינּפ ןיימ ןוא

 ,ףיוא רעה ,ןכש ,ןכַאל וצ ףיוא רעה, ---
 .ןעמַאזוצ ןייז עדייב רימָאל ,טיניָא;

 ,ץלַא ,ץלַא רימ ןיא טרעדנעעג ךיז טָאה סע,

 ;ןדנובעג רעמ טינ --- ,יירפ ןענייז םישוח עניימ,

 ,ץלַאז טימ ,טיורב טימ ,ןייטש טימ טקעמש טכַאנ יד,

 ןדנואוו ןופ טו"לב ןוא בייל טימ ,ךלימ טימ,

 ,ןיוו רעטמָארטשעצ יוװ --- בייל ןופ חיר רעד ןוא;

 :ןעקנוט ךיז םיא ןיא ןליד ןוא ּפערט,
 ,ןיירא ריד וצ ךימ זָאל ,ןכש ,ָא;
 "-- -- .ןעקנורטרעד ךימ טָאה ןייוו רעד רעדייא,

 טכנאל ןכש רעד -- ,ּפַאלק ךיא ,ףור ךיתצ

 : רעטכעלש ןוא רעקידנציירפיוא ץלַא
 .טכַארק ריט יד .ריט ןיא ץעז ַא ביג ךיא
 .רעטכעלעג טינ .שטנעמ טינ .ָאטינ רענייק -- טשרע

 ,טנעוו עקידייל ריפ ,טעב טסוּפ ַא

 :רעטצנעפ ןפיוא גנַאהרָאפ רענעסיררַאפ ַא

 ,טנעה עניימ ןופ רירַאב ןכרוד ייז ןליפרעד טציא טשרע

 .רעטסטנעענ רעד טניירפ רעייז ןיב ךיא זַא

 ,ליונק ןייא ןיא טנעה יד ףיונוצ טכעלפ ךיא

 ;ןגנאלש ייז םענ ךיא ,טנעװ יד ןקעוו םענ ךיא
 . יליומ ןטימ ביוש ַא וצ וצ ךיא "לַאפ ךָאנרעד

  ןגָאז -- ריד וצ --- טלעװ רעד וצ -- ןּפיל עניימ ןוא

 ,זָאלג ,ץלָאה ,ןייטש שוק ךיא ,טסעז וד,
 ;ןצנַאט וצ ,ןעגניז וצ ןעמעלַא ייז גניווצ ךיא,
 ,זָארג רעייפ םוצ יוװ ,קעװַא ריד ךיז ביג ךיא ,טסעז וד,

 "ןצנַאגניא ,ןצנַאגניא קעװַא ריד ךיז ביג ךיא,
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 סייוו ךיא

 --- סייו ךיא ,סייוו ךיא ,סייוו ךיא
 :רעגיט ַא ,ףלָאװ ַא זיא שטנעמ רעד
 סייוש ןוא טולב סנטגיזַאב םעד ןיא
 .רעגיז רעד ןדָאב וצ ךיז ביל טָאה

 ךייר עסיז עכייוו ןוא

 ;רעטיב לַאג יװ ןרעוו
 דיירפ טגָארט ןטייווצ םעד רענייא זַא

 .רעטירד ַא ןגעקטנַא ךיז טלעטש

 ,סייוו ךיא ,סייוו ךיא ,סייוו ךיא

 ,ןסימשעצ ַא ביל ַא סיוא טעז סע יוװ
 סייטש ַא בייל סָאד טוט סופ ַא יװ ןוא

 ,ןסי"לשרַאפ וצ סָאלש ףיופ- ןיירַא גייטש ַא ןיא

 --- דנואוו ןופ ןייוועג סָאד זיא סע סיורג יוװ ןוא

 ;רעסערג זיא רעקידנואוו ןופ החמש יד
 דנוב רעניימעג רעד זיא קיביײא
 .רעסעלש יד טימ ןעלסילש-הסיפת ןופ

 -- סייוו ךיא ,סייוו ךיא ,סייוו ךיא
 ;סעּפע שרעדנַא ךָאנ סייוו ךיא רעבָא

 סיוש סעמַאמ תצא טליפעג ןיילא בָאה ךיא
 ,סעּפעטס עקיאיינש עטיוט ףיוא

 םיטש רעשיפלָאװ טימ שטנעמ ַא
 ,ןטייו עדנילב וצ טרעמָאי

 ןמיה רעכעלקילג טרעוו רעמָאי ןוא
 ,ןטײרפַאב ַא ,ןטסיײרטעג ַא ןופ

 ףוג רעטקינײּפעג רעדנלע
 ,ןעמתאז ןקידרעּפכורפַאב טימ טלַאװק
 ףױרַא טגָאלש םיוש רעסיז ןוא
 ןעמָאנ ַא ןופ גנוקילייהד ןיא ןּפיל ףיוא

 ,דרע רעטעקַאנ ףיוא טקערטשעגסיופ
 -- ,םירעוו ןוא טכַאנ טימ ט"לגנירעגמורא)
 טרעה ןוא שטנעמ רעד טגיל
 .םירעדעג ענייז ןיפצ דניק ַא ןופ לּפַאצ סָאד



 סייה רעייפ יו טפַאשביל ַא

 -- ;רערעה םענופ ףוג םעד טצלעמשעצ
 -- ,סייוו ךיא ,סייוו ךיא ,סייוו ךיא
 .רערעמ סעּפע ךָאנ סייוו ךיא ןוא

 ןדָאלעג זיא דרע יד

 ןדָאלעג זיא דרע יו
 ,טכורפ ןוא ןעגנַאז טימ
 ןדָאב ןופ עפש רעד ףיוא
 ,טכוזעג ךיד ךיא בָאה

 -- .ןכוז רָאג טפרפצדַאב טינ
 טיירג ןענַאטשעג טסיב

 ןכוק טימ ןוא טרָאט טימ
 .טױלּפ ןקידלַאװ םייב

 ,ןעמוק ןופ קילג טימ
 ---טרָאט ןופ טייקשירפ טימ

 ןעמוג ןייד ןופ טפירטעג טָאה
 .טרָאװ ןופ קינָאה

 ,רעגנוה ןיימ טליטשעג טסָאה

 :דיירפ טימ טגָאזעג ןוא
 ,רעגנוי ַאזַא טנייה טסיב --
 ,דייר ,סעּפע גָאז ונ

 ,ןדייר ןעמענ ךיא ליוו !
 --- ,טרָאװ ַא םביוק סױרַא גָאז
 ןדייש ךיז ןופ קערש יד ןוא
 ,טרנא ןפיוא ָאד ןיוש זיא

 ,טרעדינ ּפָאק ןיימ
 -- ,טלַאפ טרָאװ ןיימ

 ,רעדיוו ,רעדיוו ןיב ךיא
 .טלַאטשעג עדמערפ ַא יו

 ,ןטלַאהַאב טינ ןעק ךיא

 -- ,ט"לעטשרַאפ ךָאנ בעל ךיא זַא
 ןטלת:טשעג ןופ טלַאטשעג ַא
 ,טלעוו רעטקיניײּפרַאפ ַא ןופ-
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 ,ןֿפָא ךיא ליוװ ןייז רעבָא

 ,רָאלק ןוא רעטיול ןוא
 ןפָאה ןופ סעגר יד ןיא יו
 .רָאװ רעטקעלּפטנַא ןייד ףיוא

 ,ןטייב ףיוא ךימ טסריפ וד

 ,ןייטש ןוא זָארגדליװ רעביא
 ןטיירג ןָא ךיז טבייה סע זיב
 ןײגרַאפ םוצ גָאט רעד

 ןטָאש ןיא ןעינק לַאפ ךיא
 יהעש רעטצעל סגָאט ןופ
 ןדָאב ןופ עפש רעד וצ
 .ָאד טסיב וד ואוו

 ןזָארג יד ןיא טניוו ַא

 ,ןזָארג יד ןיא טניוו א
 ; טנעה ןיּפִצ ךעלמעלפ עשירטקעלע
 ,ןזָא"לעג ךיז טניוו ןטימ ןבהאה רימ ןוא
 ,טנערבעגסיוא ןנָאה ךעלמעלפ יד זיב

 .למיה
 .ןרעטש --- למיהד ןיא ןוא
 ,דרע רעד ףיוא ךיא ןוא
 ,דרע רעד ףיוא רימ ןבעל וד ןוא

 ,רעדיל ןגעוו טדערעג
 ;סיז זיא רעדיל ןגעוו ןדייר ןוא
 ,רעדילג ענייד ןיא ןיירא זיא טייקסיז יד
 .סיפ ענייד וצ טגיינעג ךיז טָאה ּפָאק ןיימ ןוא

 ,.למיה
 .ןרעטש --- למיהד ןיא ןוא
 ,דרע רעד ףיוא ךיא ןוא
 .דרע רעד ףיוא רימ ןבעל וד ןוא

 ,ןרָאי ןופ תודוס
 :ּמעק ןופ טייקיורג עקידנעלב

 ןרָאװעג ןטייווצ ןרַאפ זיא רענייא רעדעי
 .ּפערט עקילייה ַא ,עסייוו ַא



 .למיה
 ןרעטש -- למיהד ןיא ןוא
 ,דרע רעד ףיוא ךיא ןוא
 .דרע רעד ףיוא רימ ןבעל וד ןוא

 ןּפיל יד ןשיווצ ןופ
 ,טניוו רעד ןעמָאנ רעזדנופ-צ סױרַא טּפַאכ
 ןביל וצ ןָא רימ ןבייה טלָאמעד ןוא
 .דניק ַא סרעזדנוא יו ,"לזערג סעדעי

 ,למיה

 ןרעטש -- למיהד ןיא ןוא
 ,דרע רעד ףיוא ךיא ןוא
 ,דרע רעד ףיוא רימ ןבעל וד ןוא

 ,ןלירג יד ןייא ןפָאלש סע
 ךַאװ רעביא ןביילב רימ רָאנ
 .ןליד סטלעוו רעד ןטיה וצ
 .ךַאד ןעיולב .ןקידכעלייק ןרעטנוא

 : | ..למיה

 .ןרעטש = - למיהד ןיא ןוא
 ,דרע רעד .ףיוא .ךיא ןוא
 .דרע רעד ףיוא רימ ןבעל וד ןוא

 הבהא תומכ .חזע

 יי 'נתז ה'.גָאטרַאפ
 : .ןוז
 ,ןוז
 .ןוז
 .טָארד ןופ ןביוש יד ןטכיול ענעדלָאג יו

 םורַא העש ַא ןיא |

 .טָאפַאשע םוצ ןריפ ךימ ןוילת רעד טעוו

 ,ביול ןוא גנושטנעב ןיא
 ,ביול
 ,ביול
 ,ביול
 -- .טָאּפש טלדנַאװרַאפ טרעװ ,ןייּפ טלדנַאװרפתצפ טרעוו
 .ייה םענעטינשעג טימ
 | .טָאפַאשע רעד טקעמש דרעיור טימ ןוא יוט טימ
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 ,ףוג ןופ יירשעג

 ,ףוג

 ,ףוג
 -- : ףוג

 -- ;טָאברַאפ ןטצע"ל םעד רעדנַאנַאפ טינ טסייר
 ,ףור ,ןוי"לת ,ָא ---

 .טָאפַאשע ןופ גנַאהרתצפ םעד ףיוא בייה

 ; טפור ןוילתר
 ,ביג
 ,ביג
 ,ביג

 -- ;טָארט ןטשרע םעד ,רעטסקידלודעגמוא ,וד
 ,ביל ךיד בתאה ךיא --
 .טָאפַאשע םוצ געוו ןפיוא ךיא גניז ױזַא

 ,טריפ ןוילת
 ,טריפ
 ,טריפ
 ,טריפ

 .טָאטש ןוא ףרָאד עקידנפָאלש-ךָאנ ךרוד
 | .טריפרעד טָא ןוא

 .טָאפַאשע ןפיוא ףױרַא ךיא ייג גנַאזעג ןיימ טימ

 ,טנערב חרזמ
 .טנערב
 .טנערב
 ,טנערב

 -- :טָאבעג רעטספיט ןיימ טריפעגסיוא טרעװ טָא ןופצ
 טנעה עקיטכיל ענייד ףיוא

 .טָאפפאשע ןופ ףוג ןיימ רעטנורא וטסגָארט |
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 ןעמוקעג זיא טניוװ ַא

 ,זייב ןוא דליוו ןעמוקעג זיא טניװ א

 ךָאנרעד ןוא ,םיובלעּפע םעד ןָאטעג ךָארב ַא
 ?סייו רעוו --- ?ןיהואוו -- ,רעטייוו ךיז ןגָארטעגקעװַא
 .ךָארב ןטימ ןזָאלעגרעביא םיובלעּפע םעד ןוא

 ,טנַאה עטכער סמיוב םעד ןעוועג זיא סָאד
 ;טוג טינ םיוב ַא רַאפ ךיוא זיא טנַאה ענעכָארבעצ ַא ןוא
 דנַאנַאכָאנ ןפירט וצ טרעהעגפיוא טינ טפאה וצרעד
 .טולב קידרעטיול ַאזַא דנואוו רענעּפָא רעד ןופ

 ,ןָאט סעּפע טלָאװעג ןבָאה ןגייווצ עקירעביא יד
 :טנעקעג טינ ןריר ךיז רָאנ ,ףליה וצ ןעמוק ט"לָאװעג
 ןָא קיבײא ןופ לזמ רעייז ןיוש זיא ױזַא
 ,טנעה ןופ גנוגעװַאב טינ רָאנ ,ץלַא ךיז ןיא ןגָאמרַאפ וצ

 ןעזרעד דנואוו ענעפָא יד בָאה ךיא זעמצ ןופצ

 -- ,טעּפש ןיוש ןעוועג ףליה רעכיג רַאפ זיא
 ןעוועג ךעלגעמ זיא סָאװ ,ץלא ןָאטעג ךיא בָאהד
 .טערב ןוא קירטש טימ גייווצ םבעד טרַאּפשעגרעטנוא ןוא

 טעלגעג ןוא רעגניפ יד טימ ןעמונעגמורא בָאה ךיא ןוא
 ,דנואוו רעד ןופ ןלייט ענעסירעגרעדנַאנַאפ יד
 :טדערעג ךיא בתֹוֹה ױזַא ןשטנעמ ַא וצ טדער ןעמ יװ ןוא
 ,טנוזעג ןרעו טסעוװ ,ןייוו טינ ,ןייוו טינ --

 טמוק .טכַאנ זַא ןוא .טכַאנ ןעמוקעג זיא'ס
 ;טלעטשרַאפ ץלַא ןוא טקעדרַאפ ךָאד ץלַא טרעוו
 ,טמוטש עס :ןעמ טניימ ,דנותצו יד טינ טעז ןעמ זַא ןוא
 ,טלעוו יד ןיוש ךיז טריפ יױזַא .ןלתצפרַאפ

 ךָאנ לתמנייק ךיא בָאה ןתמא ןיא רעבָא
 .:טעב ןיימ ףיוא ךיז טרעדיילשעג טינ קנַארק ױזַא
 !ךָארב ַא סיוא ןעמ טלייה יו ?ןעמ טוט סָאװ ---
 ,טדערעג ךיז וצ ,ץיה ןיא יו ,ךיא בָאה ױזַא

 ןעזעג ךיא בָאה ,ןענַאטשעגפיױא ןיב ךיא זַא ,ירפ רעד ןיא
 ;קירטש ןוא טערב רעד ףיוא ךָאנ טו"לב גונעג
 :ןעשעג סקידיירפ סעּפע ךיוא טכַאנ רעד ךרוד רעבָא זיא'ס
 ,קירוצ ןסקאוופיונעצ א ףיוא גָאזנָא ןַא

373 



314 

 ,ךירפ עליטש ַא טליפעג ךיז טָאה ןעניגַאב םעד ןיא
 ,טכיל םעיינ טימ טשירפעגּפָא ךיז טָאה םיוב רעד ןוא
 ,דײיר טדערעג םיא וצ רעדיוו בָאה ךיא ןוא
 ,טכיזעג וצ טכיזעג ,ןשטנעמ ןטסרעיײט ַא וצ יו

 טנווָא

 ,ןטייב עלַא טכַאמעג ךייוו טָאה ןגער רע }
 ,ןיד ןוא ןירג ןצאצרּפש ךעלגניצזָארג ןוא
 ,ןטיירגעג ַא שיט ַא םורַא יװ ,ןעגנומדיוו עלַא ןוא
 ,ןימ ךָאנ ןימ רעטרע ערעייז ןעמענרַאפ

 ןעירטרַאפ ךיוא ךיז ןלעוװ רימ --- ,וד ךיוא םוק
 ןייז ןוא ,דרע רעד וצ ,םינימ עלַא יו
 ןעיוט רעטנוא יו ,לגָאה רעטנוא רעכיז ױזַא
 ןייש רעטנוא יוװ ױזַא שינרעטצניפ רעטנוא

 ,ןפָא רימ רַאפ ןגיל שטנעמ ןופ תולזמ

 ;:ךַאלפ סטנַאה ןיימ ןופ סעיניל יד יו

 ןפָאלש ןיא דניק ַא רעביא יו ,ףיוא ךיא רעטיצ ךָאד

 .ךַאז רעמוטש רעדעי ןופ לזמ םעד רעכיא

 ןעמונרַאפ טינ ױזַא לָאמנייק ךָאנ בָאה ךיא
 ןייטש ןוא ץלָאה ןופ עטסקינייװעניא סָאד
 ןעמוג ןרעביא רימ ךיז טסיגעצ סע ןעוו ,טציא יו
 ,ןייגרַאפ סנוז רעד ןופ טייקסיז עתמא ַאזַא

 ,רמוח ןקימייל ןיצ ןרעדָא ןגָאלש סע

 ,גָאלש ןדעי ןופ גנַאזעג סָאד רעה ךיא
 ,רעמייב ןופ תומשנ --- טנוװָא ןופ סנטָאש
 ,גנאט םעד ןגָאז טנוזעג-ייז הא ןעמוק סָאװ

 ,ןרילָאק "ליפ ױזַא טָאה "טנוזעג-ייז , טרָאװ סָאד
 ,טייז-ברעמ יד טָאה סע ןרילָאק ליפיוו
 ןױיּפש ךיא םענ טציא טשרע ,ךיז טשעלרַאפ ברעמ רעד
 ,טיירש טנוזעג-ייז סָאד ןיילַא רימ ןיא יו

 ןזרעל-תרעמ עצנַאג ןופ ןיוש רימ ןיא טיירש עס

 ; רָאלק ױזַא סע ךיא רעהרעד טציא סשרע ןוא

 -- ,ןסעזעג וטסיב ָאד טָא ,ןענתאטשעג וטסיב ָאד טז

 ,רָאװ ןעוועג זיא'ס ,וד ןעוועג זיא'ס



 ןבעװ גנולצולפ טמענ ןוא טכַאנ יד טמוק

 ,טַאררַאפ ןוא קערש ןופ רימ םורַא טייק ַאזַא
 ,ןבעל ןוא בייל טימ טיורטרַאפ ריד ץלא ךיא ביילב
 ,טַאלב ןוא זָארג סָאד ,ןיטש רעד דרע רעד וצ יו

 ריּפַאּפ עסייוו סָאד

 ,ךימ טדנעלברַאפ ריּפַאּפ עסייוו סָא!

 ;ריד ןגעו ריד וצ ביירש ךיא
 ,ךימ טנעקרעד טייקבילרתצפ טימ טרָאװ סָאד

 ,רירַאב ןדעי ןיימ ןופ ףיוא-טלכיימש

 ,ןגער ַא רעטנוא ןופ ןעמוקעג ןיב ךיא
 -- יגעװ ןטציי"לפרַאפ ַא רעביא טנַאּפשעג בפאה ךיא
 ןגערפ ךַאילש ןפיוא ןעגנַאגעג ןיב ךיא
 .געט ערעטעּפש ערעזדנוא ןופ לרוג םעד ןגעוו

 ,ןעגנַאז ןוא ןזָארג וצ טגיינעג ךיז בָאה ךיא
 :קירוצ רימ וצ ךיז טגיינעג ןבָאה ייז
 ןעגנַאגרַאפ גנַאל ןיוש זיא'ס -- סייוו ךיא שטָאכ
 .קילג ןפושיּכנָא ןופ עדסאמ יד

 ןכורּפש ענױזַא טדערעג ןגעווטסעדנופ ךיא בָאה

 ;ךַאילש םוצ ,רעסַאװ וצ ,ןסקיוועג וצ
 ןכוז לעװ ןוא ,ךוז ךיא ןוא ,טכוזעג בָאה ךיא
 .ךַאז רעדיװטעי ןיא טייקנייש ןייד

 .רעטרעוו ןטכיול בייל ןופ טייקסייוו טימ

 -- ,טייב ַא וצ רענרעק יו ,וצ ךיז ןעמענ ייז
 ,רעטרע עניוזפא דרע רעד ףיוא ָאד ןיוש ןענייז סע
 ,טייזרַאפ קיבייא ףױא זיא בוט-םוי רעזדנוא ותיצוו

 (*רעטעררַאפ

 ,רעטעררַאפ ןָא ךימ ןפור ייֵז
 קעװַא ןעייג ןוא ,ןיז ערעייז ןעמענ ןוא
 רעטעלב עקידנלַאפ ואוו ,ןײרַא קרַאּפ ןיא

 .קעז עלופ ןָא טביילק רמוש רעקידנעיסָא רעד

 -ַאב ןבָאװ סָאװ ,יד ןגעק טסעטָארּפ ןיימ טימ תוכייש ןיא (*
 ,1929 ןיא ןורבח ןיא םקצרגָאּפ רעייז רַאָפ רעבַארַא יד טסירג
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 ,ןעמַאוצ ןיז יד טימ ןצנַאט ךיז ןזָאל יז

 ,דרעװש סרעדרעמ ַא וצ ַאזַא ביול ַא ןעגניז ייז

 .ןעמַאלפ עטצעל ענייז ןיא סיוא טנערב ?למיה רעד זיב
 .דרע רעד ףיוא טכַאנ יד רעטנורַא טרעדינ סע ןוא

 ,רעטערב ףיוא רעטעליוקרעד ַא טגיל ןוז ןיימ ןוא

 :ןיז ,ןעוועג יוװ ,זיא זדלגזה רעשידניק ןייז
 -- רעטעררַאפ ךימ ןפור ייז ,רעניימ ןוז :םיא וצ הנעט ךיא
 ןיז עקידנצנאט יד טימ סעטַאט עקידנעילוה יד

 ,ןדייר טיג ןענעק ייז ,טינ ךיז ןענעפע ןּפיל ענייז
 ,קעה ענדָאמ עניוזא וצ יז ןעלכיימש --- ןעלכיימש רעבָא
 ,ןדייש ןופ ענעגיוצעגסיורא ,ןדרעווש ענדָאמ ענױזַא וצ
 .קעז עלופ ןָא טקַאּפ רמוש רעקידנעיסָא רעד סָאװ

 ,רעטעג ןענייוו סע ,ןשטנעמ ןעילוה סע
 -- ,גירק ןופ תורושב ןגָארט ןעלגילפ ןוא

 רעטעררַאפ רעד עטַאט ןייד ,רעניימ ןוז ,רעניימ ןוז
 ,גיו עטסוּפ ןייד ןגעקטנַא ןעמעלַא טגפארט

 שרעדנַא סעּפע

 ,ןדייר טינ ,רשפא ,ייז רָאט ןעמ סָאװ ,דיי }
 ;ןפָא ןגָאז טינ ייז רָאט ןעמ סָאװ ,רעטרעוו
 ,ןדייש ךיז ןעמוקעג זיא שטנעמ ַא
 .ןפָארטעג טָאה רָאג שרעדנַא סעּפע -- ןוא

 ,קיטכיל זיא בוטש ןופ ןע"לקניוו עלַא רעביא
 ;:רעדילג עטקעדעגפיוא ןופ רָאנ ,רעייפ ןופ טינ
 ,גנוטכינרַאפ וצ רענעבעגעגּפָא ןַא ףוג ַא טגיל'ס

 .רעדיו ןוא רעדיוו םיא טקיציײירק ןעמ ןוא

 ,ןסָאלשרומזפ ןענייז ןּפיל יד ,רענייצ יד
 ;ןעמערב יד ןענייז טנפעעצ סָאװטע רָאנ
 --- ןסָאגעצ טייקסטוג ַאזא ןעמערב יד ןשיווצ
 ןעמעשרַאפ טינ ,ןָאטיײו טינ רעקיציירק םעד ידכ

 -- ?וטזיב רעוו ,רעסעקַאנ שטנעמ ,ָא

 -- ?ןעמונעג טייקסטוג ַאזַא ריד וצ ךיז טָאהד ןענַאװ ןופ

 ,ןטסביגרַאפ -- ,ןברַאטש םוצ ויב ךיד טקינייּפ ןעמ וַא

 ןעמוק רעדיו ןוא רעדיוו וטסעוו ןגרָאמ ןוא
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 דרע רעטעקַאנ רעד וצ ָאד

 דרע רעטעקַאנ רעד וצ ָא1
 ;ןרעטש ענערָארפרַאפ ןלַאפ
 טרעשַאב רימ זיא סע ,עניימ ערעייט
 .ןרעהעג דרע רעטעקַאנ וצ

 ּפעק ענעסיררפתאפ טימ ןשטנעמ

 ,ןגירק ךיז רימ טימ ןעמוק

 ּפעטס רעיור רעד ןופ טניװ רעד רָאנ

 .ןגיטש ףיוא ּפעק טימ ייז טפרַאוועצ

 3 סָאװ וצ ,ייז ןעמוק סָאװ וצ
 -- ;לדיז טימ ,טיוט טימ ,רעיורט טימ
 תוא רעטסדנימ רעד ןעמָאנ ןייד ןופ זַא
 .ןדירפ ןוא טפַאשביל ןופ גָאזנָא טגניירב

 ,דרע רעטעשטרָאקעצ רעד ףיוא ָאד טָא

 / ,ןדנוטש עקיטכַאנ עכעלטע ןיא
 ,טרעטשעצ ,ןסירעצ סניימ ןבעל סָאד טרעוו
 ,ןדנוברַאפ ריד ךרוד קירוצ ןוא

 1920 רָאידיינ

 ףלַאש סענעריס ,ןעגנילק רעקעל}
 ;ףלעווצ עדנוטש יד סיוא-טגָאלש טכַאנ
 ןלַאז עטסוּפ עסייוו רעביא
 ,ףלעוו ןביז טימ ץנַאט ַא ךיא יג

 .רעדנואוו ןביז --- ףלעוו ןביז
 .סיפ קיסיירד ןופ יײרעּפוט
 .רעדנוזַאב טָא ,םענייאניא טָא
 .סיב ןוא טייקכעלטרעצ ,גנוזדלַאה

 --- ןליימ עטייוו ןופ ןעמוקעגנָא

 -- !לעװש ןיימ טגייצעג ייז טָאה רעוו
 ,ן"לייוורגאזפ וצ ךימ ,ןעיירפרעד וצ ךימ
 .לעפַאב סנעמעוו ףיוא טינ ןיילַא ןסייוו
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 ןעמוק טסלָאז וד וא ןייז טָאה טלָאזעג

 ,ףלעה :ןפורעג ךיא בָאה ריד וצ
 .ןעמונרַאפ ףור ןיימ רעוו שרעדנַא טָאה
 .ףלעוו רימ דלַאװ ןופ טקישעג

 .ןגיוא ענירג ןיא --- קערש עטשרע ןיימ
 ,גנוצ רעטיור ףיוא --- קערש עטייווצ ןיימ
 -- ןגייב ךיז דרע וצ טַאטשנַא -- ךָאנרעד

 .גנורּפש ַא דיירפ ןופ ןיילא וט ךיא

 ,ןסָאלשרַאפ סָאלש ףיוא -- דיירפ ןופ ?לַאװק רעד

 ;טסערּפ ןביוא רעיורט ןופ ןייטש רעד
 -- ןסוכ ןופ סוכ א וצ ךיא טיירג טָא
 ,טסעג עביל עניימ ,ךייא רַאפ טסָאט ַא

 -- ,רעיורט ןופ ןייטש םעד ּפָארַא לקייק ךיא
 ,ףױרַא טרַאּפש רעטײרפַאב ַא לַאװק רעד

 רעיול ןוא סמוה ןופ ןגיוא עשיפלעוו ןיא
 ,ףיוא-טכיול עשידניק ַא טייקסטוג ַא

 ,רוכש -- ,עלַא ךעלקי"לג ןענייז רימ
 ,טלַאטשעג ןייא יװ עלַא ןענייז רימ
 ,רעקיטש ענרעיילב יװ ,טכַאנ ןופ ן'העש זיב

 ,לָאז ןטסוּפ ןיא זדנותצ ףיוא ןעלגָאה ןעמענ

 ןעקנורטרעד טינ ןיוש -- סוכ רעטצעל רעד
 ,ּפיל רעד ףיוא טרירפ --- טרָאװ עטצעל סָאד
 .ןעקנוזעג ּפעק טימ ,רימ םורַא טסעג יד
 ,ּפירכ ןטצעל ןזיב ןעיָאװ ,ןעיאוו ייז

 ףלעה טמענ ביוש ןיא .טמוק טייקליטש ַא
 .וצ ךיז ןכַאמ סנעמעלא ןגיוא יד

 ,ןלעוש עלַא רעביא טירט ןופ ךרָאש ַא
 .וטזיב סָאד זַא ,ןָא טגָאז ךרָאש רעד

 ןעמערב יד טנפעעג לָאמ ןט"ליפיוו םוצ

 -- ןטכַאמרַאפ רעדיוו ייז לתנמ ןטליפיוו םוצ
 ןעמענ טימ ןפור וצ ןָא טסבייה וד ןענַאװ זיב
 .טכַאנ רעד ןופ טסעג יד ,עלנא עניימ ףלעוו יד
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 ןפור וצ ןעמענ טימ ןָא טסבייה וד רָאנ יװ ןוא
 ,ןיגַאב רעד טיור טימ ץילב ַא טיג ױזַא
 ,ןפוג עשיפלעוו יד ייז ָאטינ רעמ --- טָא ןוא
 ןיב ךיא סָאװ ,רעד -- ,רענייא רעדיוו ןיב ךיא

 ,ןביוש יד ףיוא טנערב ןוז עלופ ַא
 -- .עז : טסגָאז וד ,טנַאה ןייד טימ טסגייצ וד
 ןביולג טימ גָאז ךיא ,סיוא ךיז טיצ ףוג ןיימ
 .עידַא ,עידַא : ריד וצ ןוא ןוז רעד וצ

 ַאזַא שטנעמ ַא

 ,ןעינק עטעקַאנ טימ ַאזַא שטנעמ ַא
 ּפָאק ןעיורג ןותצ בייל ןקירָאהד טימ
 ןעילפ טלָאװ רע יו ױזַא לייאעג טימ ןָא טמוק
 .ּפָארַא ךיז רע טזָאל גרַאב ןקיזלעפ ַא ןופ

 ,ןפָא"לש ךָאנ גרעב יד ,גָאט בייהנָא זיא'ס

 ;ףיוא טסייר ןוז יד םערב עטשרע ריא
 ןפָא ןעמעלַא רתאפ יירפ טגתצרט שטנעמ רעד
 | .ףוג ןדליוו ,םענעגנַאגעגפיוא ןייז

 ,ןריט עלַא ןיא ןָא טּפַאלק שטנעמ רעד
 -- .טנעוו עלַא וצ וצ-טלַאפ שטנעמ רעד

 ,ןרילרַאפ טינ ןעניגַאב םעד רָאט רע
 .טנעה יד סיוא ןעמעלַא וצ טקערטש רע

 .ןבָאה םיא ןעק ןעמ :טניימ ןּפַאלק ןייז

 :טיירג םעלַא ,םבעלַא רַאפ זיא רע
 ,ןבָאל ךיז םיא טימ ןייוו טימ יו ןעק ןעמ
 .טיורב טסע ןעמ יוװ ןסע םיא ןעק ןעמ

 ןליּפש ךיז ּפָאק ןעיורג ןייז טימ ןעק ןעמ
 ;"ליוק ַא טימ ךיז טליּפש ןעמ יו ױזַא
 + ןליטשרפשפ ייוו ןטספרַאש םעד ןעק ןעמ
 ,ליומ ןייז ןופ ןּפיל עפייטש יד טימ

 ןעניורק םיא ןיורק טימ סַאּפש ןיא ןעק ןעמ
 ;ןָאפ ַא יו ןעלקיוועצ םור ןייז
 .ןענייוועג טימ ץרַאה'ס ןליפנָא םיא ןעק ןעמ
 .ןָאלַאב א טסייר ןעמ יוװ ןסיירפיוא ןוא
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 ןבעל ןותצ בייל טימ סטלעװ רעד זיא רע
 ;גיוא ןייז טנפע גָאט רעד רעדייא ךָאנ
 ,ןבעגוצקעווַא ךיז רעשירפ ַא טייטש רע
 .גייט טדיינש ןעמ יו ןדיינש םיא ןעק ןעמ

 ,רענייק טינ סייוו סָאד -- ?רע טמוק ןענַאװ ןופ
 ;טכַאנ ןוא דליװגרַאב םיא רעטניהַא
 ,רענייא רע סייוו --- טינ ןסייוו ןשטנעמ סָאװ
 ,טכַארבעג ןרָאװעג זיא רע טלעוו רעד ףיוא ױזַא יו

 רעדנוזַאב ןעמעוו טוג ךיוא סייוו רע ןוא
 ,קעה ַא ןיא טייו ץעגרע -- ,ביל שרעדנַא טָאה רע
 ,רעדנואוו טעשעג סע ןעוו ,רעמ ךָאנ סייוו רע ןוא
 .קעװַא םיא ךיז טיג שרעדנַא רעצימע ןוא

 ,ןביול ןוא ןעקנַאד ןופ קילג'ס ךיוא סייוו רע
 ,טירט ןשוק ןוא סיפ ןעמענמורַא
 ,ןביילג ,ןביילג ןוא דרע רעד וצ ןעינק ןוא
 ,טינקעג ןייטש םעטָא ןטצעל זיב ןוא

 םודנעּפ-םודנעה ןעוו ,טציא וליפא ןוא

 ,ןיגַאב סטלעוו רעד ןיא םורַא טפיול רע !
 ןדנעוו ךיז ןעמעוו וצ רעצימע ןַא ָאד זיא
 .ןיהַא ןייג וצ ץעגרע ןַא ָאד זיא

 ,ןעמונַאב ןייּפ ןיא םיא ףיוא טרַאװ ןעמ
 ; סיורא טקוק ןעמ ןוא ביוש רעד אב טייטש ןעמ
 ,ןעמוק טינ ןעק רע ,טינ טמוק רע -- רע רָאנ
 ,סיוא נד -- ןייא ָאד טלעװ רעביא טפיול רע

 ןעקניו רעגניפ ענייז .סטלעוו רעד זיא רע
 : טיירג טגיל ףוג ןייז לעוש רעדעי ייב
 ,ןעקנירט םיא ןייוו יו ןעמוק ןעק ליוו סע רעוו
 ,טיורב טסע ןעמ יו ןסע םיא ןעק ליוו סע רעוו



 קעװַא ךיז טיג .רענייא

 ,ןרָאלק םוצ בייל ןמירַאװ םוצ קעװַא ךיז טיג רענייא
 ;קעװַא יינש ןסייוו ,ןטלַאק םוצ ךיז טיג רעטייווצ ַא
 ,ןרָאק ןופ גנַאז עקיטייצ א יו םוא ךיז טגיוו רענייא
 .קעה ןופ םעט םעד ןיוש טסייוו סָאװ םיוב ַא יו --- רעטייווצ ַא

 ,רעיוא ןיא דנַאנַאכָאנ רימ ןעגנילק רעטרעוו ענױזַא
 ,ייֵנש ןופ ּפירקס םעד סיפ עניימ רעטנוא ןֹופ ןעגנילקרַאפ יז
 רעיור ַא ,רעקידנופצ ַא לָאמַאטימ ןָא טגָאי טניוו ַא
 .יירדעג ןיא ךימ ךיוא ןוא גָאט םעד ןעמַאזוצ טיירד ןוא

 ןטסגנַא ןיא ךיז טפרַאװ הנבל יד .טכַאנ .טנוװָא

 ,קַאב ןיימ ןָא טריר לָאטש רעפרַאש םצ יװ טכיל ריא
 ?וטסגנַאלרַאפ סָאװ ,רעביל ןיימ :ךיז רעביא לוק ַא רעה ךיא
 .קַאה ַא ןופ ךליהּפָא ןַא ,ךליה ַא -- טמוק רעפטנע ןַא ןוא

 דיל
 ,רעד קידלוש ןייז ןעק יו
 ןפָא ןבעל ןייז טגָארט סָאװ
 דרע רעטיינשעגסיוא ךרוד
 ? ןפז:רטס עקידרעטַארלפ ףיוא

 ,טײגַאב רע סָאװ ,סטכעלש ןוא
 -- הדירי ןיא ,טייקדימ ןיפצ
 דיירפ ןיא רע טלדנַאװרַאפ
 ,רעדיל ךרוד ענעבייהרעד

 בורג ןייז ןָא טנגעג רע
 : רעבירַא דיל ןייז טגייב ןוא
 ,בוטש ןיימ ,עמערַאװ ןיימ ---
 .רעביטש ןופ עקיבייא ןיימ

 ,טנעו ריפ עטרעיומעג
 ,רעדירב ריפ ערעטלע יוװ
 דנע וצ זיב ןעגניזרעד
 .רעדיל עניימ ןופ דיל סָאד
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 קיבײלג

 ןדישעצ זדנוא טעװ ץל ןופ סַאּפש רעד טינ
 ;רַאנ ןשלתאפ ןופ ןטייקמורק יד טינ ןוא
 ןדייל ןיא עטרעדירברַאפ ,ןייג ןלעו דימ
 .רעצ םעינ ךרוד טפַאשרבח ןופ געוו םעד

 ןטצעל םבוצ טינ ןוא ,לָאמ ןטשרע םוצ טינ
 ;:טמעשרַאפ ןייז וצ ,טקירעדינרעד ןייז וצ
 ןטצעהעג ןופ לסקַא רעטניה ,רעצעה רעד

 .טנעהד עלופ רענייטש טימ ,לָאמעלא יװ ,ךָאנ טפיו"ל

 .רבח ןיימ ,ריד ןופ טינ ןקיילרַאפ ךיא

 ;דיירפ ןיימ טימ ןעמַאזצ טסקַאװ דנלע ןיימ
 רעוואשז רעטלַא ןא ץרַאה ןפיוא ךיז טגייל סע
 ,דייר עקידנלַאפרעדנַאנַאפ ןופ

 ? קיביײא ןופ ַאזַא ןיוש לרוג רעד סָאד זיא
 ;טרעשפאב רימ סרעסעב זיא'ס ,ןיינ ָא ,ןיינ ָא
 -- קיביילג ןבעל וצ ,שידניק ןבעל וצ
 .דרע רעד ףיוא ןעמוקעג ךיא ןיב םעד ףיוא

 -- רעטניה ףיוא םוא ךיז קוק טינ ,ּפָא ךיז לעטש טינ

 ;טנַאה סרעפרַאוװרענײיטש םעד ןרעוו דימ טעוו'ס

 ,רעטניו רעקידנברַאטש ַא -- זדנוא רעטניהַא

 ,דנַאל קידנעייגפיוא ןַא -- זדנוא ןופ סיוארָאפ



 טניירפ ןטייו ַא וצ עקירעמַא ןופ ווירב ַא
)1927( 

 ,רעיירטעג רבח ןיימ ,וטסכַאמ סָא! }
 ?טזיב וד ואוו ,טרָאד ריד סָאד טייג יו
 / ,רעייפ יו ,רימ רעביא טכיול ןעמָאנ ןייד
 ,טסיוו רעד ןיא לַאװק ַא יװ ,ךימ טשירפרעד ןוא

 ,ןבירשעג רעצ ןיא ריד וצ טּפָא בָאה ךיא
 ,געװ םעד רעטציא ךיוא רימ טפיולרַאפ רעצ
 ןבילבראפ ךָאנ ךס א ,םיא ןופ ךס א זיא'ס
 .געט ערעטעּפש ףיוא ןוא ןגרָאמ ףיוא

 ,ןֿפָאלטנַא שינעלייא ןיא זיא רעטניוו רעד

 :טכירקעצ יינש "לסיב טצעל ןייז
 ,ןפָארטס ענױזַא טנייה ריד קיש ךיא
 ,טכירעג טינרָאג ךיז וטסָאה ייז ףיוא סגאוו

 -- .ןגעלָאק ןוא קלָאפ ,דנַאל ןגעוו

 ףָארטס רענעדײשַאב ַא ואוו טינ ואוו ןוא|
 ןגעקטנַא ריד גָארט ךיא יװ ,ךיז ןגעוו
 .ףָאש עסייוו ַא -- טפפצשביל ןיימ

 ןריּפש וצ ךעלרעדנואוו ױזַא ,ענדָאמ ױזַא
 ,רירַאב סרעגניפ ענייד ןטייוו ןופ
 -- ןריט ענייד וצ ןעמוקעג זיא'ס רעדייא ךָאנ
 .ריִּפַאֹּפ סָאד ךרוד ןיוש רעטיצ ַא טמענ

 ןצנַאגניא ריד תמא םבכעד גָאז ךיא
 ,ןײלַא ךיז ףיוא ךיז רעדנואוו ךיתצ
 ןצנַאלפרַאפ ךיד טנעקעג ךיא בָאה ױזַא יו
 .ןייטש-ןזלעפ םעד --- ץרַאה ןיימ ןיא
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 ןטײרּפשעצ ךיז טנעקעג ךיא בָאה ױזַא יו ןוא

 -- ,םיוב רעטלצרָאװעצ ַא יוװ ,לָאמַא טימ

 ןטיוט ןביז ךיז ןיא ןגָארטעג בָאה ךיא זַא |

 ,םייל ןופ טייקמוטש עקידמלוג ןוא

 ,ןעמָאנ ןייד ןוא ריד ןיא טייקרעטיו"ל גטצזַא
 -- ,דניז ןוא סטכעלש וצ גנובעגרַאפ אזַא
 ןעמתנז ןיוש טייזרַאפ טָאה סָאװ ,עטַאט ַא זַא
 ,דניק ַא יװ ןילַא ךיז ןעזרעד לָאז

 ןרעלקרעד וצ ךס ַא ,ריד ךס ַא בָאה ךיא
 -- ,רָאפ טמוק רימ ןיא סָאװ ,טײקשרעדנַא רעד ןופ

 ןרעטש טימ לופ טכַאנ ַאזַא זיא טנייה
 .רָאה עניימ ףיוא דנעלב רעסייוו .ַאזתִא ןוא

 ןטפערק ףיוא רימ רַאפ ךיז ןענעפע סע ןוא
 ,םורַא רוטַאנ ןופ ןוא שטנעמ ןופ
 ,ןטפעהַאב םעלַא טימ ךיז טליוו סע ןופצ
 .םוק ךיא -- :ריד וצ יװ ,ןעגניזסיוא ןוא

 ןבָארבעג ךס ַא ךימ טָאה ָאד ןבעל סָאד

 :ןיז ַא ףיוא-טייג ךָארב ןדעי ןיא רעבָא

 ,ןוחטב ןיימ ּפָא טינ רימ ןופ לָאמנייק ךיז טוט סע ןוא
 .ןיב ךיא יו יױזַא ביל ךימ טסָאה וד זַא

 ן"לייצרעד לָאז ךיא טינ טסליװ וד : סייוו ךיא
 ;רעמ טינ ןוא ,רָאנ טפַאשביל ןגעוו
 ,ןלייט ךיז וטסליוװ סָאה טימ ךיוא --- .סָאה ןַארַאפ
 ,רעווש יא ,ןייז ברַאה יא לָאז לייט ןייד

 ןדנתאר ייב יו בעל ךיא זַא ,ךיא לייצרעד ,ונ
 ,קילב ןיא טײקטלַאק טימ ,טנורגּפָא ןַא ןופ
 ןדנַאל ןיימ ןופ ןָא גָאט ןטשרע םעד ןופ
 ,קילג ןופ ןטַאז םעד דנַאל םעד ןיא

 ןדָאלעג ןוא לופ ןיב ךיא זַא ,ךיתצ לייצרעד ,ונ
 | טָא זַא ,גנונַא ןוא ורמוא טימ
 ןדָאב רעד רימ רעטנוא ןָאט טלַאּפש ַא ךיז טעװ
 .טָארט ןיימ ןופ רוּפש םעד ןקעמּפָא ןוא



 ,םישרוי --- ייווצ ןיז ןיוש ָאד בָאהד ךיא שטָאכ
 לָאמנייק גיוא ןיימ ןופ ּפָא טינ ךיז טוט
 ,ןושרָאק ַא ןופ לבָאנש רעקידנקוצרַאפ רעד
 ,לוק רעקיטשרָאדטולב ןייז --- רעוא ןיימ ןופ ןוא

  ,הרובק וצ טײלגַאב תצד ןיוש ךס ַא בָאה ךיא
 יהעש רעטצעל ןיימ ןגעוו טכַארט ךיא זתצ ןוא
 ,הרוש ןייא ןיא ייז טימ בורג ןיימ טינ ךיא עז
 .ָאד טינ -- שרעדנַא ,שרעדנַא ץעגרע רָאנ

 ?ןטַאטש יד ןופ דנַא"ל סָאד ביל טינ ךיא בָאה יצ

 ?דנַאל סָאד ןבָאה ביל טינ ךיא ןעק יװ ,ונ
 ןטַאט ןיימ ןופ דרע יד רימ רעטנוא טנערבעג טָאה סע ןעוו
 ,טנַאה סטניירפ ַא טליפרעד ןענַאד ןופ ךיא בָאה

 | : ןפָא ןוא טושּפ רעבָא גָאז ךיפז
 ;דנַאל ןיא ךעלמייה טינ רימ זיא'ס ,טלַאק רימ זיא'ס

 ןפָארטס עקיטציא עניימ ןגעמ ןוא
 ,דמַאז יו קיכעטש ןייז ןָאצ-יקנעי ַא רַאפ

 -- ,טייקנירג טימ ןעגנילק סע געמ ערעדנַא רפאפ ןוא
 | ,טוג ךימ ךָאד טסײטשרַאפ וד רעבָא
 ,טייקניד עקידנרָאהנירג ַאזַא צד זיא'ס זַא
 ,טומ ןבָאה עלַא טינ יז ןגָארט סָאװ

 ןעלגילפ טיג סָאװ ,ָאד זיא טייקדמערפ ַאזַא ןוא
 ,ךייר ןשרעטסיליפ םעד רעביא ןבעווש וצ
 ,ןעלגיּפש ענעּפָא ךרוד יוװ ןעז ץלַא ןוא
 .ךיילג ןעמע"לַא טימ ךיז ןבשותנייא טינ ןוא

 - ןלייפ ןרעדיילש ךייה רעד ןופ ןוא
 ,רג יֹּתצ ,בשות יא :ןייז לָאמ ןייא ראפ ןוא
 ,ןליימ עטייוו ראפ ןיײלַא ךיז ןעז ןוא
 .רעוועג סָאד ןליצ ןיילַא ךיז ןיא ןוא

 ,רעדעי ,רעדעי זיא טלעװ רעד ףיוא בשות ַא
 ;סופ ןייז ןלעטש טינ לָאז רע דנַאל ןכלעוו ףיוא
 ,רעדעפ א ןופ טייקטכייל ךיוא סופ ןיא ןליפ רעבָא

 ,תוכז ןיוש זיא סָאד -- רג ַא ןופ טייקטכיי=ל ךיוא
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  ,ןטַאררתצפ טינ ךיא ליוו היכז יד טָא ןוא
 ; םורַא עלַא יז ןטַאררַאפ סע שטָאכ

 ןטַאלג םוצ געוו םוצ וצ ךיז ןּפַאכ עלַא
 ,םורק ןעמ טכַארטַאב ,טייז רעד ייב טייג סָאװ ,םעד ןוא

 ,ןגעוו אצוי ןופ קיטייז טינ זיצצ רעקיטייז רעד

 :ףיט טפערט ןוא ןלייפ ענייז טפרַאװ רע
 :ןגערפ טינ םיא ייב ןעק ןעמ ןוא ןגיה םענופ רעגיה זיא רע
 ?ףיש רעכלעוו ןופ ,וטסמוק ןפַאה ןכלעוו ןופ

 ,רעסעלש ףיוא טקַאהרַאפ טנייזד סנפַאה יד ןענייז וצרעד
 ;ךיוב םענעלָאװשעגנָא טימ טינ ןגָאי ןפיש יד
 ,רעסעּפ -רעטַאנרעבוג יד ןופ עכעלקילג עלוצצ יד ןוא
 .ךיוי רענעדלפאג רעד ייב טעה-טעה ןיוש ןטלַאה ייז

 הּפרח יד ךיז ןיא ףיט טגָארט רעקיטייז רעד דָארג רעבָא

 ,ץייג רעדנילב ןופ ,טנעה עקירעגנוה ע"לַא ןופ

 הפ"דבכ םענופ ןשינעלמַאטש עקירעזייה עלַא ןופ

  ,ץיירק-ןסָאג ןדעי ףיוא ,רעווקס ןדעי ףיוא

 ,סעדרָאה יו ןײלַא ךיז ןביוטעגנעמַאזוצ ןבָאה רימ יוװ

 ;טנַאװ רעדעי וצ ךיז טעילוטעג ןוא
 סרעדרַאב ןופ עלעקוק ןוא עלעכיימש םעד טימ ןוא
 .טנַאה עקידנעקניװ עדעי טנגעגַאב

 ןטייז עלַא ןופ -- טנעה עקידנעקניוו ןוא
 -- :סָאמ רעלופ ַא ןופ טפַאשיירטעג ַאזַא טימ
 ,ןטייצ עלַא ןופ טייצ עטסיז יז .ָא
 ,סָאב"ןַאמסדנַאל ןוא עקנישפ:מ-ּפעלש ןופ

 ,*לסיִלׁש ןייא טַאהעג רימ ןבָאה ןרעמיצפָאלש עלַא וצ
 ;:טעב ןדעי ףיוא הוואת ןייא ןוא
 ,לסיש רעלופ רעסיורג רעד וצ ןדָאזעגוצ ךיז
 .טעז יד טּפַאכעג טינ ךָאנ טנייה זיב ןוא

 ענַאנַאב ןופ ץכעלָאש ַא רעביא יװ ךיז טשטילגעג ןוא
 געט עטלא ןופ ןעננורעגירעד יד רעביא
 ,ןענַאװ זיב ןוא סָאװ בילוצ טסואוועג טינ טָאה רענייק ןוא
 .געוו ןיא ןרעדנַא םעד טשטילגעג ךיז טָאה רעדעי ןוא



 ,ןגיא ערעזדנוא טלָאמעד ןעז טפרַאדַאב טסָאה

 ;ןעזעג טינ סע טסָאה וד זַא ,טניירפ ןיימ ,רעסעב רָאנ
 -- "ןגיולפעג ,ןגיולפעג עװַאּפ ענעדלָאג יד, -- טסקנעדעג
 "ףעװעג רימ ןענייז רעדירב עטוג ןעצ ,, ןוא

 ןגעלעג עססוג ַא זיא עוופצּפ ענעד"לָאג יד

 ,טקילפעצ סנטייצַאב יז ןבָאה רעדירב ןעצ יד ןוא

 :ןגערפ וצ ןסעגרַאפ וליפַא שינעּפַאכ סיורג ןיפצ ןוא

 ,טקישעג ןעילפ יז טָאה רעוו ןוא ,ןיהואוו

 ,רעיילש ןקיטכיל ַא ךרוד יו סע ךיא עז טציא
 ; טיגרַאפ ןוא טלייהרַאפ ןעמָאנ ןייד ןופ גנַאלק רעד ןוא

 רעיור ַא ,רעטעקַאנ ַא -- ,טלָאמעד ,טלָאמעד רעבָא
 .טירט ענעגייא יד רעטנוא ףוג רעזדנוא ןגעלעג זיא

 ,רערעמ ןרָאװעג ןענייז ערעזדנוא סעדרָאה יד זַא ןוא

 :רָאה יד רַאפ ןסייר זדנוא ןעמונעג למוט רעד טָאה
 ,רערעל רעזדנוא ןרָאװעג רעכוז-דובכ רעד זיא
 .רוד ןופ רעריפ רעד -- רעכַאלּפָא רעד ןוא

 ,רעדנואוו ןכע"לטנגוי ,ןביולג ןופ ןובשח ןפיוא ןותצ
 ,טולב ןוא ןרערט ןוא םוטרעריטרפאמ ןופ
 רעדנוש רעקיסַאג רעקיליב רעד ןעמוקעגפיוא זיא
 ,טוג םיא זיאס זַא ,טלעוו רעד טגפאזעגנָא ןוא

 ,קידורב ןרָאװעג זיא ערעזדנוא ךַארּפש יד ןוא
 ,ךות ןדיווטעי ןופ טקידיײילעגסיױא ןוא

 קידוּפ ןזָאלבעג ךיז טָאה ,סיורג יד ץנוא ןַא ןופ ,טרָאװ ַא ןוא
 .ךָאמ ןקורט יו ןטָאשעגרעדנַאנַאפ ךיז ךיילג ןוא

 ,ןסעגרַאפ ןרָאװעג ןענייז ןעגנַאזעג ערעזדנוא ןוא
 ּפָאק רעייז רעביפצ -- .טכַאלרַאפ רעטכיד ערעזדנוא
 ןסערפעצ טרָאװ רעייז ,טעוועשובעג המוהמ יד טָאה
 .פָארַא פערט יד ןופ טרעדיילשעג ןיײלַא ייז ןוא

 ןגױא עטמיורטרַאפ טימ עיינ סָאד דיל סָאד ןוא
 ,רתנטש ןוא טלקניװרַאפ טעשטרָאקעג ךיז טָאה
 ,ןגיוזעג ןייללַא ךיז ,טעװעדָאהעג ןיילַא ךיז ןוא
 ,רעצ ןופ טייקנייש ןיא טקיניײּפרַאפ ןיילַא ךיז ןוא
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 ןבעל קילייה ַא ןופ םולח ַא טניישעגפיוא טנבזה'ס
 ;דײשַאב רעד טמוק טָא זַא ,טכודעג ךיז טָאה'ס ןוא
 ןבעג ןבעל םבעד ןעמ ףרַאד קיליײה ןבעל וצ ידכ רעבָא

 .דייר ענעגנוזעג ןופ רעמ סָאװטע ,סיוא טזייוו

 ןלָאװשעג ןוא קנַארק ןרָאװעג זיא רעצ רעד ןוא |

 ,םס יװ ץרַאה סָאד ןסעגעג טָאה טנלע ןוא
 ןלָאמַא עטייו עשידנעגעל ךָאנ טקנעבעג ךיז טָאה'ס ןוא
 ,םי ןוא השבי עקיאָאד-טינ ךָאנ

 ןטסיירט לָאז סע רע רענייק ןעוועג טינ זיא'ס ןופצ
 ;טניירפ ַא וצ טניירפ ַא יװ ןגָאז טרָאװ ַא ןוא

 ןטסיירד ןוא ןטסטלע םעד ףיוא ןגעלעג זיא הללק תב
 ,טנייפ ןבָאה ןעמע"לַא ןוא רעטצניפ ןייז וצ

 !ןרָאי עשידלעפנעזָאר סירָאמ ענעי ,תצ
 וד סָאװ ,טניירפ ןיימ ,ךעלקילג ןיב ךיא
 ,ןרָאצ סדלעפנעזָאר ןופ תרודע ןייק ןעוועג טינ טזיב

 .ופט זיא שידיי זַא ,ןטליש ןעמענ גנולצולּפ טגעלפ רע יו

 ,רעדילג ענייז ןופ קוצ םעד טנייה ךָאנ עז ךיא

 ,לָאטש ןקידיײנש םעד ןגיוא ענייז ןופ ןוא
 ,רעדיל זדנוא רַאפ עפַאק ןיא ןענעייל טגעלפ רע ןעוו

 ,לָאמַאטימ ןציז ןביי"לב רעטרעווילגרַאפ ַא ןוא

 ,ןציז ןייז ןיא ןעוועג זיא הדירי ליפיוזַא
 ,טכַאמ ךיוא ןוגצ ,לרוג ןופ ןייזטסואווַאב ליפױזַא
 ןציש ךיז ןלעװו וצ טינ ,ןטעב ךיז ןלעװ וצ טינ
 .טכַאנ רעקיביײא ןופ םוקנָא ןגעקטנַא

 ,ןגָאז טינ *יַאב דוג, ןייק ,ןָאט בייה א ךיז טגעלפ רע
 ,ךַאמש ןוא דנַאש זיב ןליפרעד רימ ןגעלפ עלַא ןוא
 ןגָא-לק רעדיל עלַא ,עלַא ,עלָא יו

 .ךַארּפש רעדעי ףיוא ,דרע רעצנַאג רעד רעביא

 ,ענָאטָארק קרַאּפ ןיא ןעזעג םיא ךיא בָאה טצעל וצ

 ּפָאק ןטרעקיוהעגנייא ןַא טימ ןענַאטשעג זיא רע
 הנבל עלופ ַא ןוא ,םיוב ןקיטסברַאה א רעטנוא
 ,ּפָאנס ךָאנ ּפָאנס טכיל םיא ףיוא ןפרָאװעג טָאה



 יןקעטש םוצ ןלַאפעגוצ ףוג רעצנַאג ןייז
 ;טגָאמרעגפ רע סאו ץוש ןקיצנייא םעד וצ יו
 .ןקערש טינ םיא רַאפ טציצצ ךיז ףרַאד ךיא זַא ,טליפרעד בָאה'כ

 .טגָאזעג ךיא בָאה -- ?דלעפנעזָאר ,ריא טכַאמ סָאװ --

 ,ןגיוא עכעלרעדנואוו ייווצ ןבייהעגפיוא טָאה רע

 :טביל ןוא טייקסטוג רעטכירעגמוא ליפיוזַא טימ
 -- ,ןגיוט ,רשפא ,ע"לַא טינ ןטכידעג עניימ ,טסייוו ריא ---
 ...טכידעג טצעל ןיימ טציא ךיא גניז טָא רעכָא

 .ןדייל ליפ ױזַא טימ םיא ןופ טייוועג טָאה סע
 ;טדער טינ ,יױזַא טדער טינ :ןטעבעג ךיז בָאהד ךיא ןוא
 | ?ןדייר טינ סָאװרַאפ :טרעפטנעעג טָאה רע ןוא
 .טעּפש ןייז ןיוש ךָאנרעד טעװ ,רעטציפצ טינ ביוא

 -- -- -- עגעלָאק ,טכַאנ עטוג ַא ,טכַאנ עטוג ַא

 ;ףָארטס ַא קידנעלמרומ טנַאּפשעגקעװַא ןוא
 ,עגר עטצעל ,עטצעל תצ ןעוועג זיא סָאד ןוא

 .ףוס רעד םיא ףיוא טרַאװעג ןיוש טָאה בוטש ןייז ןיא לייוו

 ,ןעגניזַאב וצ ץלַא סָאד רימ זיא ךעליירפ טינ .ָא

 ;ןָאט סע זומ ךיא ןוא ,ךימ טסטעב וד רעבפא
  ןעגניר עיינ יװ ,געט עשירפ ךיז ןדימש סע

 ןֶָא טנכייצ ןבעליינ גָאט רעדעי ןוא

 - ,ןבירשעג בָאה ךיא סו ,םעד ןופ רימ זיא טכייל טינ ,ָא
 ;טנַאה ַא ןבייהעגפיוא בייל ןגייא ףיוא
 ,ןביל וצ טרעהעגפיוא טינ לָאמנייק סע בָאה ךיא :תמעצ ריד גָאז ךיא
 .טנַאקַאב טייקידתמא ןיימ ךָאד זיא ריד ןוא

 ,רעטיב ןוא ןעוועג טינ ןענייז ייז זייב יו ,געט ענעי ןוא
 ;גייט ןייגפיוא טכַאמ סָאװ ,ןווייה יו ןעוועג ןענייז
 ,רעטיג ןסקָאװעג ןענייז סע ,ןרעיומ ןסקָאװעג ןענייז סע

 .גיוא רעזדנוא ןיא ַאזַא רעייפ ַא --- ךָאנ רעמ ןוא

 - ,רעמַאלק טנזיוט ןיא טּפַאכעגנײרַא זדנוא טָאה קרָאי וינ

 ;טניזַאב ץלַא סע טָאה גיוא רעזדנוא ןופ רעייפ'ס רעבָא

 רעמַאה ןופ ּפעלק יד רעטנוא ,לדָאנ ןופ ךעטש יד רעטנוא

 ,טניּפשעג ,בעוועג ַא יו ,טייקיטכיל ַא זדנותצ רעביא ךיז טָאה
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 ,ןטרתגד ,טייוו ,טייוו ,ץעגרע זַא גנולעטשרָאפ יד -- טציא ןוא
 ,טדנעוועג ןעמעלַא וצ ,עניימ רעטרעוו יד ןלעוו

 ןטרָאג ַא יו ןעילברעדנַאנרַאפ ןוא ןרעקַאעצ ךיז -

 .טנעה ענייד ןופ טײקמערַאװ ןוא טפַאשביל רעד רעטנוא

 -- ,טרעטיילעג ןוא טקינײירעג ןוא ,טיהעג ןרעוו ןוא
 טסיירט ןוא טומ רימ טיג גנולעטשרָאפ יד טָא
 ,טרעטייוורעד ױזַא ,ױזַא ןוא ,רעטסטנעָאנ ןייד ןייז ןענעק וצ
 ,טסייוו ןיילַא וד רָאנ סָאװ ,לרוג ַא ןגָארט ןוא

 ןבייהרעד ןענעק ךיז ךיא לָאז לרוג ןכרוד ןוא

 ,סיפ סטלעװ רעד וצ ךיז ןגײלרעדינַא וצ
 ,ןביילג ןלָאז עלַא ןוא ,ןעז ןלָאז עלַא ןוא
 ,סיז זית םס ןוא ,טפַאשביל זיא סָאה זַא

 ,רעייפ --- זיא דרע ןוא ,ןבעל -- זיא טיוט ןוא
 ;טכיל יו טמָארטש ןוא קידעילַאװכ זיא בייל ןוא

 ,רעייט ןוא טבילעג ןייז לו טלעו רעד ףיוא סָאװ ץ"לַא לייוו
 ,טכיזעג ַא יו ,טשוקעג ןייז ליוו טלעוו רעד ףיוא סָאװ ץלַא לייוו

 ,ןבי"ל סע לָאז ןעמ זַא ליוו רעיומ רעטרַאה וליפַא
 :ביִל בָאה ךיא ןוא רעטנעָאנ א ןיב ךיא ,עי ,עי
 ,ןבירטעג חכ םענעטכיולעגפיוא ןַא ןופ
 ,ביגרַאפ :רעיומ ןדעי ייב ךיז ךיא טעב

 ןרָאג ןדעי ייב ןוא ,רעטצנעפ ןדעי ייב ןוא
 ףױרַא ןוא ּפָארַא ןעשזדנָאלב ךיז זתאל ךיא ןוא
 ,ןרָאדירָאק עטיירדעג ןופ טייקלקנוט רעד יועביא
 .ףיוא ךיז ןענעפע ןריט ץעגרע זיב

 ,ןריט ךָאנ וצ ךימ ןריפ ןעגנונעפע יד ןוא

 טימ רעד ןיא ןיב ךיא ןוא ,ךיז ןלפצרּפעצ ייז ךיוא
 ,ןריּפַאּפ ,רעפיצ ,ןענישַאמ ןופ ץנַאט ַא ןופ
 ,טירט עטלטייקעג ןוא טנעה ןופ

 ,ןפור ,ןענָאמ ייז --- ,קירעגנוה ןענייז ןענישַאמ יד
 : ףָאטש ייז ןרַאּפש ,ייז ןרַאּפש רעגניפ ןוא
 -- ,ןפוג יד טימ ןָא טיג ךיז ןרעק טנעה יד
 .ףָאלש ןיא יו ךיז ןגיוו ,ךיז ןגיוו ןפוג יד



 ,ןטנַאק ענעלָאטש וצ וצ-ןלַאפ סנרעטש

 | ; םערב רעטנוא ןכירקרַאפ ןעלּפַאצרַאװש
 ןטנַאװעג ,סנדייז רעביא טנעה ןגָאי טנעה ןוא
 ,םעלק ןּפמעט זיב ,ןטצעל זיב

 רעביפ ןיא ןסערּפ יד ךיז ןרעדיילש סע
 ,ןייװעג-טסגנַא ןיפצ ןענייו ןרעש ןוא
 רעביא ןדיינש ייז זַא ,ךיז טכוד סע ןוא
 .ןיילַא ךיז זדלזזה םעד גנולפייווצרַאפ ןיא

 ,רעדער יד טונימ א ףיוא ּפָא ךיז ןלעטש'ס זַא ןוא
 ;קעװַא טינ ךיז ןעמענ טנעה יד רעבָא
 - -- רעדעי ַא ןישַאמ ַא ןײלַא זיא סע
 .געט עקילָאצמוא ףיוא טײקנדָאלעגנָא טימ

 ,ןעגנולשרַאפ ןוא ,"?ײט ַא ךיוא ךיא רעוו
 ,בייה ןוא ,דיינש ךיא ןוא ,ּפַאלק ךיא ןוא

 ןעגנול עניימ סיוא ןופתצ ןייא ןעמעטָא'ס ןוא
 .,ביוטש ןוא ץיה ןעמעלַא טימ ךיילג

 ,קילַאטש ,קידכעלייק זיא ּפַאש רעד
 ,ֿפָארט ןטריטנעצקַא טימ ,סָאב רעד ןוא -

 -- קילַאג רעדיילש גצ עלייוו עלַא טיג
 !פָא יראה ,ּפָא ירָאה : ןיירַא םינּפ ןיא

 ,רענייק ריד ףיוא רַאה ןייק זיא'ס ,טסייוו וד
 ,טולב זיב ןגָאלש ךיז וטסלָאװ דובכ ןייד רַאפ
 ,רענייצ יד ףיוא טלַאק סעּפע ריד טרעוו ָאד ןוא
 .טומ ןייק טינ וטסָאה ןגָאז טרָאװ ַא ןוא

 ,חמ ןיא ךיז ןע"לבמָאב ןעמענ רעטרעוו יד

 ייצ ַא ךיז דרע רעד וצ ןביג ינק יד ןוא

 חכ רעשירפ ַא ריד ןיא םָארטש ַא טיג סע זיב

 .ינק ענייד קירוצ ךיז סיוא ןכיילג'ס ןוא

 ןקוק וצ ןגיותצ יד ןיא טינ טייצ ןייק בָאה ךיא
 ;טייטש סָאװ רימ ןבעל ןכש םענופ
 ןקור ןייז ןופ גייב םעניא רָאנ ליפ ךיא
 -- .טייק ןייא ןיא םיא טימ גניר ַא ןיב ךיא זַא

91 



 ,ןעמונעגנעמַאזוצ זדנוא טָאה לרוג רעד זַא
 ,ּפינק םעד ןדניבּפָא טינ לָאמנייק ןיוש טעװ ןוא
 ןעמוג סנדייב רעזדנוא ףיוא טײקיטשרָאד ןייא

 ,פיל רעזדנוא ףיוא טייקפרַאש ןייא ןוא

 ,עטייוצ יד עגייא טינ ןענָאק רימ שטָאכ ןוא

 ,ןילק ?= יװ ץרַאה ןיא ןײרַא ךיז רימ ןדיינש
 עטדיישעצ וליפא זיא --- ךיז ןדיישעצ רימ זַא ןוא
 יז םעיינ ַא סעּפע ךיז ןיא קעװַא רימ ןגָארט

 ,ןטַאט ןוא רעטרעוו רַאפ תוברע ןופ ןיז ַא
 ;דנעװ ןוא רעק ןדעי רַאפ תוירחא
 -- ןטַאררַאפ תוירחא יד ואוו רענייא לנבאז ןוא
 .טנעה יד טימ ןכערברַאפ ץעגרע רעטייווצ רעד טעוו

 ,ןסילש ךיז רעּפעש יד ןוא ,טייגרַאפ גָאט רעד

 ,סיורפא ךיז סעקשַארומ יו עלַא ןטיש רימ
 ,ןסירגַאב זדנוא טנװָא טימ סענרעטמַאל יד

 ,זיוה וצ ןריפ זדנוא ןעמענ ןענַאב יד ןוא

 ,ןרעווקס ןוא סוינעווע רעביא ןעייר ,ןעייר
 | :טסגנַא עקידבוט-טבוי ַאזַא רעצרעה יד ןיפצ
 .ןרעװ ףרַאד סע סָאװ ,סָאד ןרָאװעג טינ ךָאנ זיא'ס
 . .טסגנַאלרַאפ וד סָאװ סָאד ןעמוקעג טינ ךָאנ ןוא

 ,"דיח ַא ןופ גָאלק טימ ריד ןיא טגָאלק סעּפע ןוא
 ,טָאג ַא ןופ גנַאזעג טימ ריד ןיא טגניז סעּפע ןוא
 היול ַא טימ םענייאניא הנותח ַא וצ יו
 .טָאטש רעקיטנװָא רעד רעביא ןעייר יד ןעייג

 ,ןסיררַאפ למיה םוצ זיב ןרעיומ ןעילפ'ס

 ;דָאר רעקידרעייפ ַא טימ טלַארטשעגמורַא
 ,ןסיוועג סקרָאי וינ טינ רעבהא -- דלָאג סקרָאי וינ

 ,דוס רעד טייקנייש ריא ןופ טינ ךיוא ןוא

 ,ןסיוועג ןוא דוס סקרָאי וינ ןעזרעד וצ
 -- ּפעק יד למיה םוצ ןבייה טינ ןעמ ףרַאד
 ,ןסילשרַאפ ןוא רעסעלש ןייק ןסילש טינ ףרַאד ןעמ
 .ּפערט רעביא רעלעק ַא ןיא ךיז ןזָאלרעטנורַא רָאנ
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 ,ןפָא קיבײא רעבָא ,דוס זיֹּנצ טרָאד
 ןיהַא ךימ סע טיצ ףושיכ יװ ןוא
 ןפָאה ןעמוק וצ ןיירַא סרעלעק יד ןיא
 .ןיב ךיא סָאװ סָאד ןעמו"לחסיוא ןוא

  ןענָאמ ןוא ךיז ןופ ןרעדָאפ ןוא

 ; געמרַאפ ןצנַאג ןיימ ןופ ץַאשרעביא ןַא

 ןענָאמרעד ךיז ןעמוק וצ ןיירַא רעלעק ןיא
 .געט עשרעדניק עניימ ןופ טייקנייר רעד ןָא

 ,רעטרעוו ןופ טייקילייה ןוא לּפתאצ םעד ןָא

 ,טעבעג ןוא ןרָאצ ןופ הרובג רעד ןפצ
 ,רעטרעשַאב ַא ןייז ןלעװ וצ גנוגַאװ רעד ןָא

 .טעָאּפ ןגעוו םיורט ןקידשלגניי ןיימ ןָא

 ,רעכעל עטסמערָא יד ןיא ּפָארַא ךיז זָאל ךיא

 . ,םָארטש ַא רימ ףיוא ןביג טיונ ןופ תוחיר יד

 רעכעב ַא ןופ קנַארטעג טימ יװ ,ןָא ךיז קנירט ךיא

 .םָאװש ַא יװ ייז טימ לופ רעוו ךיא זיב

 ,עטרַאגעג טנעה ןזדלַאה ךימ ןעמענ סע

 ,גנול עקידרעביפ ַא רימ ףיותצ טמעטָא סע

 עטרַאצ ,עסייה עניימ רעטרעוו ןוא
 .גנוצ רעטייווצ ַא ףיוא רעטרַאצ ךָאנ ןרעוו

 ,ןגעג טינ ךיז לעטש ךיא ,ןזדלַאה ךיז זָאל ךיא

 ,ףיוא טייג ץלַא רעביא טכיל ַאזא

 ,ןגער ןקידוז ַא טימ יװ ,ןשוק טימ ןוא

 .ףוג ןטרעטיצרַאפ םעד וצ ךיא קעד

 ,רעגיה ַא ךיא ןיִב ריד ייב !טיױנ ,טיונ
 -- ,ליומ םעניד ַא טימ ץרוק ךימ טסירג וד יצ

 -- רעגענ ַא ןופ ענעלָאװשעג ןּפ=9 טימ יִצ
 .ליופ-קיסעלכַאנ ,ןגיוצעגרעדנַאנַאפ

 -- ערעווש יד ןּפיל יד ,עשרעגענ יד ןּפיל יד
 -- ,םורפ טלּפַאצרַאפ רָאג ךיא קוק ייז ףיוא
 ערע רעדנַאלב רעד ןופ ןעמלטנעשוד רעד רעמ סָאװ
 ,םורא ייז טלגניר האנש רעסייוו ןייז טימ
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 ץרעצ ליפיו --- טשרעגענ ןּפיל
 ,קעז יד יו רעטנורַא ייז ןופ ןעגנעה סע

 ןױַאּפשרַאפ ייז ךיז רעטניה דלודעג ?ליפיוו ןוא
 ,קעל ַא ייז טיג גנוצ יד ןעוו לָאמ סעדעי

 ,גנומעלק ַאזַא לָאמעלַא ךרוד ךימ טמענ סע

 ;יירד ַא ןעלסייוו יד טימ ןעוט סרעגענ עז ךיא ןעוו
 גנומענַאב עדעי ןיימ זַא ,רימ ךיז טכוד סע ןוא
 ,ייוו ייז טוט ,טולב זיב ך"וד ייז טכעטש

 עדייז ןיימ טינ ,עטַאט ןיימ טינ ,ךיא טינ שטָאכ
 ,טנַאה ַא טַאהעג גנופַאלקשרַאפ רעייז ןיפצ ןכָאהד

 הדומ ךיז ןיב ךיא זַא ,סיוא טמוק ןגעווטסעדנופ
 ,טנַאקַאב טינ רָאג סע זיא ייז וצ ספאוו ,דלוש ַא ןיא

 ,ןלַאזקיש-רעקלעפ ראצפ דלוש-תוירחא יד

 :טרעלקרַאפ טינ וליפַא ךיז ןבָאה זדנוא ןגעוו ייז ןוא
 ןלַאטש יד ןיא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה רימ ךיוא שטָאכ
 ,דרע רעד ןופ עכייר יד ןופ ,עקרַאטש יד ןופ

 ,רעיורט ַאזַא ייז ןיא סעּפע ָאד רעבָא זיא'ס
 ,דרעווש עקידפלח א יו ץילב א טיג סָאװ

 -- רעיוד ןייז ןיא ץילב םעד ןּפַאכפױא ךיז טליוו סע ןוא
 .דרע סעקירעמַא רעביא ןָאט טכיול ַא לָאז רע

 רעדיוש רעזדנופצ ךיוא ןעלמַאזפיוא ךיז טליװ סע ןוא
 ,יה סעקירעמַא ףיוא ןייזליואוו ןטימ ןעמַאזוצ
 ,רעדילק עלַא ןופ ךעטש יד ןענעכערנעמלנ:זוצ
 .ימ רענירג ןיא טניינעגפיוא ןבָאה רימ סָאװ

 ,רעלדעּפ-טרַאקשוּפ םענופ ןּפוטש עלַא ןוא
 ,טָארט "סיָאבסוינ, םענופ ןדַאי"לס עלַא ןוא
 ,רעלטעב-ןסַאג םבענופ ןרערט יד רָאג ןוא
 ,"טָאלק שעק יַא, ןופ טייקירעזייה יד רָאג ןוא

 ,רעגניפ יד ןיד ןענייז סע .שיילפ ןיא ןעלדָאנ יד ןוא
 ,ןיד ךָאנ רעמ ןענייז רעבָא ןעלדָאנ יד
 *91826/- תויתוא יד ןעגנונראוו יו ךתאנ ןענערב סע
 .ןישַאמ-יינ רעד ןופ זדלַאה םענעגיוצעגסיוא ןפיוא
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 הרובג רעזדנוא ךיוא ןענעכערפיוא ךיז טליװ סע ןוא
 ,םורַא ןטימ ןוא ךיז טימ ףמַאק רעזדנוא ןיא
 -- הרוש ערָאלק ַא ,ענעּפָא ןַא ןעיצרעטנוא ןוא
  ,םוק ,רענעכער ,םוק -- ,ןפָא ןענייז רעכיב יד

 סוחי ןיא ןָא טינ ריד ביג ךיא ,עקירעמַא

 -- :קָאטש קיצפופ ןופ גנואווש טינ ןוא טייקכייר טינ
 -- תוחילש עקילייה יד שירפ זדנוא ןיא ץלַא ךָאנ טבעל סע

 == -- -- .קָא"לג-ורמוא רעד ןייז טלעוו רעטנאז ַא ןיא

+* / 

 ,ןגיוצרַאפ ךיז גנַאל וצ טָאה ווירב ןיימ

 | ןיוש קידנע ךיא ,םיא קידנע ךיא
 ןגיוא יד טימ ךרודַא לָאמַא ךָאנ םיּפצ ףיול ךיא
 .ןייג םיא ריד וצ זָאל ךיא רעדליא

 ,ןבירשַאב ןוא טלייצרעד ךָאנ ץלַא טינ בָאה ךיא
 -- ?ףרַאד רעװ :טכַארט ַא ךיא ביג םעד ןגעוו וליפַא רעבָא
 ןבילבעג ואוו ץעגרע זיא'ס ביוא ,לחומ רימ ייז
 .ףרַאש וצ טרָאװ ַא ,רעטיב וצ טרָאװ ַא

 .ןדייר וצ ןטימעגסיוא ןצנַאגניא בָאה ךיא

 ;ןעז וצ ךיד םולח ןיימ ןגעוו
 ןדייב זדנוא ןגעוו רעטרעװ עכעלרעדנואוו יד טָא
 .ןעפ ןיימ ףיוא עטרעטיצרפצזפ ןגיל

 ןדיימרַאפ טנעקעג טינ בָאה ךיא סו ,לחומ ךיוא ייז
 ; טסירדרַאפ ךימ ,גָאטיײװ ןופ תורוש עניימ

 ,ןדיי"ל ןיא עטסנעש סָאד רָאג זיא רשפא -- סייוו רעוו ןותצ !
 ,טסיזמוא ןדייל רימ זַא ,ךיז טכוד זדנוא ןעוו וליפַא

 - ,קיטכיל זיא'ס ,טכַאנ זיא'ס :סנייא רָאנ סייוו ךיא
 ,דנור זיא הנבל יד ,לופ זיא הנבל יד
 ,קיטכיוו ,קידריו טרעוװ ,טמעשרַאפ זיא סָאװ ,ץלַא ןוא
 ,דנוב ןיילא טרעוװ טייקנסירעצ עדעי ןוא

 ןטייז ריפ עלַא ןופ טגניז טפַאשקנעב יד ןוא
 { גנוצ ןייא טימ ,זדלַאה ןייא טימ
 ןטייוו ענייד ןוא --- טייוו ,טייוו ,טייוו טזיב וד ןוא
 .גנורּפש ןייפצ טימ ןעגנירּפשרעבירַא טינ ךיא ןעק
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 ,רעביל ןיימ ,רעביל ןיימ ,רבח ןיימ .ָא
 דרע יד ןוא ,גנילירפ בייהנָא זיא סע

 -- .,רעבירַא טלַאװק ןוא ,רעדנואוו טימ ט"לַאװק
 .טרעוו -- ןרעוו ףרַאד סע סָאװ סָאד ןוא

 ןרעה םעטָא ןייד סנטייו רעד ןופ ליוו ךיא
 ,דרע רעד וצ ןּפיל ענייד וצ גייל
 ןרעװ רימ ןלעװ ױזַא ןוא ,עניימ --- ךיא ןוא
 .טרעהדרעד טכפצנ רעקיטכיל רעד ןיא עדייב
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 טייוו רעד ןופ

 :ףור ןיימ רעהרעד דלַאװ ןוא דלעפ ןופ
 ; רעטסעווש ןיימ ,גָאט בייהנָא זיא'ס
 ףיוא ךימ בייה ןוא טנַאה ןייד סיוא קערטש
 .רעטסעל ןופצ סַאה ןופ םעלק ןופ

 + קירוצ ץרַאה ןיימ ףיוא ןפע ךיא
 ; רעטרעוו עקידיודיװ רַאפ
 : קילג ןיא טיײגרַאפ --- ףיוא טייג שטנעמ ַא
 .רעטרעשַאב סנצעמע ןייז

 רָאנ יצ ,טלייורעדסיוא רע זיא יצ
 -- ,ןסיילפוצ ףיוא טמולחעג
 ,רָאה ַא ףיוא יו ייס טגנעה קילג סָאד

 / סיירעצ ןעק רעדעי סָאװ

 זיר ַא -- סיוא טסקַאװ טכי"ל ןיא שטנעמ ַא
 : רעטסעפ ןוא טסעפ ץלַא טנַאּפש ןוא

 --- .זיא רע --- ? ןייז טעװ ? ןעוועג זיא רע
 .רעטסעווש ןיימ ,גנאאט רעבלַאה זיא'ס

 ןָא ךימ טריר רע ,וצ טמוק שטנעמ רעד
 ,רעניימ ייז :ייווצ רעטרעוו טימ
 --- ןָאצ ףיוא ןָאצ ןופ דיירפ ןיימ טצנַאט'ס ןוא

 .רענייד ,רענייד ,רענייד ןיב

 טרעוװ גנולצולּפ ןותצ ,ךָאנ םיא ייג ךיא
 ,ןטָאש ַא זיר-ןשטנעמ ןופ
 דרע רעד רָאג ןופ סיירג רעד ףיוא ןוא
 .ןטָאברַאפ :טרָאװ ןייא ּפָא טכליה

 ,טניו-םערוטש ַא טקילפ רעדלעפ יד

 ,רעדינ ,רעדינ טייג ןוז יד
 ,טדניברַאפ ץלַא טימ ךימ סָאװ ,סָאד ןוא
 | .רעדיוו ןדנובעגּפָא טרעוו

 ,ןייטש ןופ רעמ טינ שי ןייז ליוו ךיא

 ,רעכיז ןייז שטָאכ ןרָאד יו
 ןייגראפ .,ןייגעצ ,ןייג טמענ ץלא רָאנ

 ,רעכיוו ןקיטנוװָא ןיא
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 - וצ ןלַאפ ,ןסקַאװ סנטָאש יד
 ,רעטסערג רעד -- ןטָאש ןיימ ןוא
 --- אוו טינ טרַא ךימ ,קעװַא לַאפ ךיא
 .רעטסעווש ןיימ ,טכַאנ רעדיוו זיא'ס

 ייווצ

 ,עימק ַא ודלַאה ןפיוא טגָארט סע רע!
 --- {ץַאל ןיא םולב א טגָארט סע רעוו
 ןעייג עטּפשמרַאפ ןשטנעמ ייווצ
 ,ץַא"לּפ גנוטכירניה םוצ טמערָאעג

 -- ,טרעגַאלַאב ןומה ןופ ןסַאג יד
 | ,דצ ַא יו טכַארטפב ךיז ןומה רעד
 טרעגַארג רע ןוא טפייפ רֶע ןוא טקיוּפ רע
 ,דַארַאּפ בוט-םוי ַא וצ יװ ױזַא

 ,ןעייווצ יד ןופ דלוש יד טינ סייוו רענייק

 -- ;טינעג ןברַאטש ןצ ייז סָאה רעוו ןוא
 ןעייג ייז ,ןעייג ייז -- רָאנ טעז ןעמ

 .טיוט םוצ -- הפוח רעד וצ יו ױזַא

 ,הּפוה יד רעדנַאנַאפ טיײרּפש ןעניגַאב רעד
 :טנערב יז ןוא ןָא ךיז טדניצ הּפוח יד
 ,טעּפוט רע ,טעילוה רע -- ןומה רעד

 .טנעה יד טימ טּפַאכ רע רעטייש רעקיטש

 -- רעדנוזַאב ןפוג ייווצ --- ייווצ יד
 ,ףור ןטפושיכרַאפ ַא טיוא ןפור
 ,רעדנואוו ַא וצ ןעעז עלַא ןוא

 .ףוג רעקימפלפ ןייא טרעוו ייווצ ןופ יו

 ,רעביפ ַא ךרוד ןעמעלַא טמענ סע
 ןומה רעד דרע רעד וצ טלַאפ סע

 רעביא טכביילב רעדנַאנַאטימ ץלַא ןופ זיב
 ןיילק ַא לגרעב ַא סעשַא ןופ

 ,תוישק ןייק טענייק ייב טינ טגערפ רענייק
 ;קירוצ ןעוו טיוט ןכָאנ טמוק ןעמ יצ
 סעשַא טימ לגרעב סנבזד טּפַאכעצ ןעמ ןוא

 ,קי"לג ןוא עביל וצ הלוגס ַא רַאפ



 סנבעל ליפ ױזַא

 -- ,סעציילּפ עניימ ףיוא ךיא גָארט סנבעל ליפ ױזַא
 ? ןגנ:רטרעד ייז ךיא ףרַאד ןיהואוו
 סעצייל ןופצ טומָאכ ןיא טנַאּפשעגנײא ןַא דרעפ תצ
 .ןגָאװ םבעד ןעגנערב וצ ןיהואוו ךיוא ךָאד סייוו

 ,ןטלָאּפשעג דרע יד ,סייה זיא גָאט רעד
 .ןשרָאפ וצ טרעהעגפיוא ןיוש גנַאל ךיא בָאה געוו םעד
 ,ןטלָאק קיטש ןייא יו ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ יד
 ןטשרָאד עטצעל ןיא טָאג וצ ףיוא-ןעיירש

 ,םולח רענדָאמ ַא לָאמַא ךיז טמולח רימי

 ; רעדניז ןטסערג ןופ קילג סָאד ריּפש ךיא
 ,םיא לָאהרעדיװ ךיא ןוא ,ברַאטש :טגָאז לוק ַא
 .רעדניק ןוא בייוו ןופ דײשּפָא ןעמענ ליוװ ןוא

 ,רעדנופצוו ןופ שטנעמ ַא רעבָא ָאד ץעגרע זיא
 ,ךיא רעהרעד טרפצוו ןייז רָאנ ,טינ םיא עז ךיא
 ,רעטנוא םיא ךיז ביג ךיא ןוא -- בעל :טגָאז ?לוק ןייז
 ,ךיא רעװשרַאפ רעמ ךָאנ ךיז רעביא לרוג ןיימ ןוא

 ,רעטרַאה ךָאנ --- ךיא ןוא ,טרַאה זיא געוו רעד
 ;רעמוטש ךָאנ -- ךיא ןוא ,םוטש טרעוו טכַאנ יד
 רעטרַאװ רעד רעדיוו רעווכ --- ןשקע רעד רעדיוו רעוו'כ
 .רעמוז םעיינ ַא טימ דרע רעיינ ַא ףיוא

 ןעניגַאב רעקיטכיל

 ןדייב רַאפ טינ ,םענייפי+ רַאפ טינ
 -- ,ןעניפעג וצ טרָאװ סָאד
 ןדיישעצ זדנוא טעװ טכַאנ יד

 .ןעניגנאב ןקיטכיל זיב

 -- ןטרַאהד ףיוא ןוא טלעק ןיא
 / -=- ןעניד טינ רעמ סיפ יד
 ןטרַאװ קעװַא לֵאפ ךיא
 - ןעניגַאב ןקיטכיל ףיוא
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 ןעמונרַאפ רעצ ןיא בָאה'כ

 -- .ןעניז םעד ןטרַאװ ןופ .
 ןעמוק רעדיװ ךיא לעװ
 .ןעניגַאב ןקיטכיל ןיא

 -- ןענָאמ טינ ,ןעיירש טינ
 ןעניוועג םייהיירט ךרוד

 ןענָאקרעד ,טפַאשביל ןייד
 .ןעניגַאב ןקיטכיל ןיא

 ןסיוועג ןופ רעטיול ןיא
 :ןעניּפשרעד םולח ןיימ
 ןסילשרַאפ וצ ןגיוא יד
 .ןעניגַאב ןקיטכי"ל ןיא

 גָאט רעבלַאה

 ,גָאט ןבלַאה ןופ טכיוועגכיילג סָאד זיא סע
 ,ןפָא ןוא קידנדנעלב ױזַא זיתצ ץלַא ןוא
 גָאװ ַא ןופ ןלָאש ןָא יװ ,רעניימ וד טניירפ
 .ןפָארטס עניימ ןופ טרָאװ סָאד ּפָא ךיז טגָאלש

 טכיוועגכיילג ןופ ךיז ןסייר ןלָאש יד
 ,ןלַארטש ןוא טרָאװ ןופ שינעגעגפב ןיא
 טכיזעג םענעגייא ןיימ ףיוא ךיא ריּפש טָא
 ןלָאפ ןיא טלַאה סָאװ לָאש רעד ןופ רירנָא םעד

 טייז חרזמ עמַאס וצ -- ךימ ןרעל ךיא

 ,ןקוק וצ ןוז רעלעה ןופ טײקטעקַאנ רעד ףיוא
 טייצ ןיוש -- : רימ ןיא לוק םעד ןגלָאפסיױא וצ ידכ
 .ןקוררַאפ ךיז רעטצעל ַא טייקלקנוט ַא ןיא

 ןעשעג רימ טימ זיא סָאװ ץלַא ךרוד
 ןרעה וצ לוק סָאד טרעהעגפיוא טינ ךיא בָאה

 ןעז וצ טונימ ןייא רַאפ טרעהעגפיוא טינ ךיא בָאה
 .ןרעהעג טינ םענייק לע ךיפצ ןעוו העש יד

 ,ריד טינ ךיוא -- םענייק ,רעניימ וד טניירפ
 ןגָאי טעװ ןוא ןפיול טעװ טניוו רעקנילפ ַא
 ,ריט ןוא ביוש ןייד ןיא ןּפַאלק ןעמוק טעוו
 ,ןגָארטוצ ריד ןעגנערב הרושב עסייוו ַא



 | ,טניירפ ןסייוו ַא ןגעוו הרושב עסייוו ַא

 ; ןפָארטעג טינ ןביילב לָאז -- ?ןעוו ?ןענַאװ ןופ
 ,טנייה יו יוזתצ טָא ןייז גָאט רעבלַאה טעוו'ס = |

 .ןפָא ןוא קידנדנעללב ,טנייה יװ ,ץלַא ןוא

 ? היח זיא רעװ ןוא שטנעמ זיא רעוו

 ?זדיח זיא רעװ ןוא שטנעמ זיא רע|1
 -- ?טייגרַאפ רע ןוא ףיוא-טייג רעוו
 טייהיירפ ךָאנ יירשעגפיוא ןיימ ןיא
 ,טייק ןופ גנולק ןפמעט ךיא רעה

 ןענַאּפש-ןגעװ עטַאלג יד ןופ
 - טלַאפסַא ןופ ןעלגיּפש רעביא
 ןענַאד ןופ זיא ןעגנורּפש ליפיוו

 ?דלַאװ ןופ שינרעדליוו רעד וצ

 ,ץהעש-טכַאנטימ ןיא ףור ךיא זַא
 -- לעװש ןייד וצ ךימ יצ ךיא זַא
 ןעיָאו ַא לננזמַא טינ וטסרעה
 ?לעפ א ןופ ןרעדיוש א ןוא

 רעבירג רעביא ךיא גנירּפש תצ-טָא

 ,ּפעלק עקידנכליהרמז:פ ןיא
 רעביא ךיז ּפָאק ןטימ יירד ךיא זיב
 .ּפערט ענייד וצ וצ-לַאפ ןוא

 ןעניגַאב ןוא .ןעניגַאב זיב

 קעװַא ייג ןוא ףיוא ךיא ייטש

 ןעניּפש רעטייוו םו"לח-טכַאנטימ

 יקעה א ןיא טייוו ,טייוו ץעגרע

 טירדַאבלַאז

 .ּפעטס .הנבל .טכַאנ
 ;ּפערט עקידמַאז ןופ געוו ַא ןותצ

 ; טירדַאבלַאז געוו ןרעביא ןעייג רימ

 ,טימ רעד ןיא -- ךיא ,סנירעטיײלגַאב ייווצ
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 ,רַאפעג-טיוט -- ,ןָאפ ַא יו ,סיוארָאפ
 ,רעצ רעקיניגרַאפ ןוא טסיירט --- ןטייז יד ייב
 / טומ רעטנשקעראפ --- ןטימניא
 ,טונימ רעטצעל ןופ גייטשפיוא ןיא

 ,ייווצ יד סנירעטיילגאב יד וצ וצ-לַאפ ךיא

 ,ייֵז ןַצ דייר ךיא ,ךיז ןגעז ךיא

 יצ ַא ךיז דרע רעד וצ טיג טרָאװ סעדעי

 .ינק עניימ --- טרָאװ ןטימ ןעמַאזוצ ןוא

 ,טכיזעג סָאד סייה ןוא דרע יד טלַאק
 ,טכירק -- טכירק הנבל יד ןביוא ןוא
 ,ּפָאק ןרעביא לָאמַאטימ לַאפ ַא טיג
 ,ּפָארַא ףרַאש ןטימ רעסעמ ַא ןופ לגנילק ַא יו

 ,טכעפעג ןייק טינ ןותצ גע"לשעג ןייק טינ סָאד זיא

 ;:טכענ עטסקיטכיל יד ןופ טכַאנ זיא סע
 ,ריא עניימ סנירעטיײלגַאב עיירטעג

 .ריט רעקיבוטש רעייא וצ םוא ךיז טרעק

 ,טרעשַאב לייוו -- ןָא טמוק טרעשַאב סָאװ

 ,דרע יד טיײרּפשעגסיױא טגיל חבזמ ַא יוװ

 ,טרָא ןיימ חבזמ ןפיוא רָאלק זיא רימ
 ,טרָאװ טגנשזרעד טינ ןיימ --- רערעלק ךָאנ ןוא

 סנ ליפ ױזַא

 ,ןעמערב ענייד ןופ רָאה יד ףיוא טייקדימ ליפ ױזַא
 ,ליומ ןייד ןופ סָאלש ןפיוא טייקמוטש ליפ ױזַא
 ןעמענ טרעזדנוא --- לגייפ-טנוװָא ייווצ דרע רעד רעביא
 ,=ֿפױרג טימ טפירט סָאװ טכיל-הנבל ןוא

 ,רעטייוו ךָאנ ןײגוצקעװַא ידכ -- טייוו ןופ םוק ךיא
 ;דמערפ ןרעוו וצ ידכ --- ךיז ןענעקרעד םוק ךיא

 -- ,רעטייר ַא טגָאײ'ס ,סעטיּפָאק ןופ ןּפַאלק סָאד רעה ךיא
 ,דמעהד ןסייו ַא ןיא ףוג ַא טנעה ענייז ןיא |

 ,ןדנואוושרַאפ --- טָא ןוא ,ַאזַא טכַאנ רעד ןיא םולח ַא
 ;ףוג ןייד ןעז םולח ןיא ױזַא טוג זיא'ס
 ,ןדנוברַאפ ףוג ליפוצ טימ ךימ טָאה רָאװ יד

 .ףיוא ךימ טזייל סָאװ העש יד ןָא רעטציא טמוק
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 ?ןטײטַאב טנַאה א ןופ רעטיצ א ףראד סָאװ

 -- 1 סיפ ייב ךיז טרעגלַאװ סָאװ פאק ַא טניימ סָאװ

 ןטייו עלַא ןעוו -- ,ןרעפטנע ךיא ןעק סָאװ
 .סירגַאב ךיא ןטנלע ןוא ןגעוודייש עלַא ןוא

 ,ןגעזעג ןופ טייקמוטש ןיא סנ ליפ ױזַא
 ;טירט עקידנעייגּפָא ןיא טכי"ל ליפ ױזַא
 ןגעוו עלַא רעביא ךימ ביוטשעצ ,טכַאנ ,טכַאנ ,ָא
 ,דיל ןטצעל ןיימ ןופ םעטָא ןטימ ןעמַאזוצ

 רבדמ ןופ

 ,רבדמ ןסייוו ןופ ריד וצ ףור ךיֹא
 ,טייוו ןליימ רעטנזיוט ךרוד

 -- רעביל :עטושּפ סָאד טרָאװ סָאד
 ,טיײדַאב רעדנַא ןַא ָאד טמוקפמזב

 .רעטרעוו ןופ ףוס :סע טניימ ָאד
 ,ףוג סיוא : סע טניימ ָאד
 - ,רעטרעהרעד-טינ -- רעטרעהדרעד
 ,ףור ,ףור --- : ןגעווטסעדנופ

 ,ןלַאפרַאפ קיביײא ףיוא :סע טניימ ָאד

 ;טנעה יד סוטקַאק ַא יו יירדרַאפ
 ןלַאקַאש ןופ יִאו רעקיטכַאנ רעד
 ,טנעקרעד ףורילַאקַאש ַא ךָאנ טָאה

 ןרָאד ַא :רעדנותצוװו ַא -- סע טניימ ָאד

 ,ןײלַא ךיז ןופ ןענערב טמענ
 ןרָאה ַא סכעטסַאּפ ַא ןופ ?לַאש ַא

 ,ןייגוצ טסמוק וד --- עז ןוא

 ,רענייטש ףיוא ךיז קעװַא ןגייל רימ
 ,ןייטש ןייא רענייטש יד ןופ טרעװ סע
 ,רענייא טרעוו ףוג רעזדנוא ךיוא ןוא
 .ןייב ןיימ ןופ ןייב : טייטש שמוח ןיא יו

 טירט עקיטכיל טימ ןָא טמוק סע
 ,ןיק רעטקיניײּפעגרעביא ןַא
 ,טילג ןרעטש ןפיוא דנואוו ןייז ןוא

 :ןעיירד ןיא רעדנואוו ַא -- רעדיוו ןוא
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 ,ןןרעטש ןטימ יירד אזַא טיג רע
 ,דַאי"לס ןייז ןייגכָאנ זדנוא רע טסייה סד

 ןרעוו לָאז רעדעי -- זדנוא רע טסייה סָאד

 ,דנו-ענ געֶט עקיבייא ףיוא

 ןרָאד ןקיבלעז םוצ -- ןײלַא ןופצ
 --- ּפָאק ןקיטולג ןטימ לָאפ ַא
 -- ןרָאװעג טינ -- ָאטינ -- טָא ןוא
 ּפָא ךיז טוט טכַאנ ןופ גנואעז יד

 ,ןטייברַאפ טכַאנ יד טמוק גָאט רעד
 ;ףיוא טייג עיינ ַא ןוז יד
 ןטייוו יד ןופ ריד וצ רעדיוו ךיא ףור
 .ףור ןטשרע ןופ חכ ןטימ

 געט עטצעל סרעמוז ןופ טייקרעטיול ןיא

 געט עטצעל סרעמוז ןופ טייקרעטיול ןיא

 .ןסיוועג ןיימ ןופ םיטש יד רערעטיול ךָאנ ףיוא טייג

 ,געמרַאפ ץנַאג ןיימ ןָאק ןיא טלעטשעגנייא בָאה'מ

 .ןסיב ןטצעל ןיימ טיורב ןופ טלעטשעגנייא בָאה'

 טלַאטשעג ַא תונשקע ןיא טמולחעגסיוא בָאה'כ
 ;ןברַא ךימ לניוז סָאװ ,ןבָאה בי"ל ךימ לָאז סָאװ ַאזַא
 ,טלַא עצנַאג םישדח ףיוא ךימ טכַאמ עגר ַא
 .ןברַאטש ןיוש ףר:ד ךיא טָא ןוא -- ךרוד טייג העש א

 גָאט ןקידרעבמעטּפעס ןופ טייקנייש ןיא

 ; טבינּפ ןייד ןופ קילבנָא םעד ץלַא ףיוא ןָא וטינ
 ,גנאר ַא ףיוא רעלטעב ַא רעוו ךיא --- ןיײלַא ךיא ןוא
 ןענָאקרעד וצ ךיז ףיוא-רעה ןיילַא ךיא זַא

 ;ָאטינ רעמ זיא ןוז יד --- ןוז יד ביל בָאה'כ
 ;ןטייק ןיא ןייא ךיז דימש ןוא -- ביל טייהיירפ בָאה'כ
 העש רעטצעל ַא ןופ ןכייצ ןרעטנוא ןַאּפש ךיא
 ןטײלגַאב ךימ טסעוװ וד זַא טסיירט רעקידשלגניי טימ

 גירק ַא ןפמעקסיוא וצ רימ ןיא לוק ַא טנָאמ סע |

 :רעגניצ עקידשלוויט טימ ,שטנעמ טימ ,טָאג טימ

 ,גיז םעד ןיוש םיא בָאה ךיא -- טוג זיא טציא רָאנ

 .רעגניפ ענייד ןופ טכי"ל סָאד רימ ףיוא טור סע



 ןורא ןייז ןיא טגיל רעזיילסיוא רעד

 ןורָא ןייז ןיא טגיל רעזיילסיוא רעד
 -- ,רעדיילק ענדַארַאּפ ןיא ןָאטעגנָא
 ,טכיל ייווצ ןענערב םיפצ סנּפָאקוצ ןוא

 ,ןסָאלשעגפיונוצ ןּפיל עניד יד

 -- ,ןצרַאה ןפיוא טגיילרַאפ טנעה יד
 .טכיל ייווצ ןענערב םיא סנּפָאקוצ ןוא

 ,קיטכרָאפ קידבוט-םוי זיא "להוא ןיא

 -- .,סנטָאש ןופ ןציּפש יד ןרעטַאלפ סע
 .טכיל ייווצ ןענערב םיא סנּפנָאקוצ ןוא

 ,המוהמ --- להוא טייז רענעי ףיוא

 -- ,ןענָאנַאק ןופ לַאנקעג ןוא קיוּפעג
 .טכיל ייווצ ןענערב םיא סנּפנַאקוצ ןוא

 ,ןסַאג רעביא טולב ןוא ןטכעפעג

 -- ,לבויעג ,ןטסגנַא ןופ ןעיירשעג

 .טכיל ייווצ ןענערב םיא סנּפנָאקוצ ןוא

 טנװָא ןיא טעּפש זיב קלָאפ סָאד
 -- .ןורָא ןיא לאוג שבעד ןקוקנָא טמוק

 .טכיל ייווצ ןענערב םיא סנּפנָאקוצ ןוא

 ,הענכה ןית+ ייברַאּפ טייג קלָאפ סתגד
 -- .ןרערט יא טסיירט יא קעװַא טגָארט ןוא
 ,טכיל ייווצ ןענערב םיא סנּפנָאקוצ ןוא

 רעטסעווש יד טמוק -- קעװַא טייג קלָאפ סָאד זַא

 --- .ןורָא ןיא רעדורב םעד ןקוקנָא וצ

 .טכיל ייווצ ןענערב םיא סנּפנָאקוצ ןוא

 ,לטקַא ןייז ףיוא טנעה עריא ףױרַא טגייל יז
 -- .,ענייז וצ ןּפיל יד טימ וצ-טלפצפ ןוא
 ,טכיל ייווצ ןענערב םיא סנּפנָאקוצ ןוא

 ,גנַאגסױרַא םוצ ןייג יז טמענ ךָאנרעד

 -- ,ןעמערב יד טימ יז טיי"לגַאב רעדורב רעד ןוא

 ,טכיל ייווצ ןענערב םיא סנּפנָאקוצ ןוא
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 ןורָא ןייז ןיא טגיל רעזיילסיוא רעד

 -- ,לגיוו ןיא דניק ַא יו טלכיימש ןוא
 .טכיל ייווצ ןענערב םיא סנּפָאקוצ ןוא

 רעטרעװ ןענַארַאפ
 (שיקלָאפ)

 ןעגנַאז יו ןסקַאװ סָאװ רעטרעוו ןענַארַאֿפ
 :ייה טימ עטקעמשרַאפ רעדלעפ עטיירב ףיוא
 -- ?ןעגנַאגרעד רע זיא רעטרעוװ ריפ ןופ דוס םעד
 ,ייז ןענייז סָאד --- ביל-ךיד-בָאה-ךיא

 ,רענרעק עלופ ערעייז סױרַא ןקוק טָא
 ,םעק עפייר יד ּפָארַא ייז ןגייב טָא
 רענרעד עטקנעברַאפ ייז וצ ךיז ןעיצ טָא
 .ּפעצ ן"ליונק טימ םורַא ייז ןעמענ ןוא

 ןטייב עלַא רעביא טנַאּפש רעמוז רעד
 ,טגניז רעמוז רעד טייקרעטיול ןיא

 -- ,טייוג סעסָאק יד ןעמוק רעטינש טשרע
 .טגנילק עסָאק יד -- ביל ךיד בָאה ךיא

 רעטיה רעד ,ךיא ןוא ,טגנילק עסָאק יד
 ,טייצ ןיא נד ןיב ,ןעגנַאז עפייר ןופ
 .רעטינש ןופ ףרַאש רעד וצ ּפָאק ןגייא ןיימ
 .טדיינש עסָאק יד -- ביל ךיד בָאה ךיא

 ור זיא ץלַא

 ,ור זיא ץלַא
 :טיירש בייל רָאנ
 -- ?ואוו ,וטזיב ואוו
 ,טייוו ,טייוו

 טגנילש טייקליטש יד
 ,ןייא ןעיירשעג
 :טגניווצ ןוא טלעפַאב
 ,ןייז ,ןייז
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 ,דרעפ ןוא טנוה טימ

 -- גילפ ןוא גנַאלש טימ

 דרע רעטרַאה ףיוא

 .גיל ,גיל

 ףרפצזוורַאפ טנעה יד
 :רעש ַא יװ יױזַא
 -- ףרַאד ךימ ,ליוו ךימ
  ?רעװ ?רעװ

 ,טָאג יו טמוטש ץלַא |
 : רעהד -- ךתאד ןוא
 . -= טָאה ךימ ,ףרַאד ךימ
 ? רעוו ,רעוו

 רעדנילב ַא יו לָאמַא

 ,רעדנילב ַא יװ לָאמַא
 -- רעעזלעה ַא יו לָאמַא
 געוו ןיימ ךיא ייג

 ,ריד וצ

 . ךיא םוק לָאמעלַא ןוא
 -- ,טנורגּפָא ןַא ןופ דנַאר םוצ

 ךיא ףור לָאמעלַא ןוא
 - ,ריד וצ

 וטסרעה לָאמעלַא ןוא
 ,ןֿפור ןיימ ןופ לוק סָאד

 ןפורעג טלָאװ ןוז פז יו
 ,ריד וצ

 -- ,רימ ףלעה ,םוק ?וטסיב ואוו
 -- רעטרעװ עטסטושּפ יד
 ןפור ךיא וט ױזַא
 ,ריד וצ
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 ? רעדנואוו זיא סָאװ

 ,ןגערפ טינ ףרַאד ןעמ -- ? רעדנופצוו זיא סָא)|
 :טנייה ןעזעג םולח ןיא בָאה ךיא
 ןגעלעג ךיא ןיב דלעפ םענעפָא ןַא ףיוא
 ,טניירפ ןטייוו ןיימ ןופ סיפ יד ןבעל

 ,ןושל טליפרעד ךיא בָאה ןייטש ןדעי ןיא

 ;ןייטש ןופ טייקמוטש --- טרָאװ ןדעי ןיא ןוא
 ,ןשָאלרַאפ ךיז טָאה ןוז יד ןעוו ,דרע יד

 ןייב רעסייוו יו ןטכיולעצ ךיז טָאה

 ,ןפָאלש ןלאפעגקעווַא ןענייז ןשינעפעשאב

 ,ךַאװ ןבילעג ןענייז רענייטש רעבָא

 ןפוז ןַא ,סקידנּפַאלק ַא ץרַאה ַא טימ ןוא
 .ךַאז עטיוט עדעי טרעטפאלפעג טָאה

 ,ןרָאד ַא טרירעגוצ ךיז טָאה טנעה עניימ וצ
 ךָאטש רעדעי ןעוועג רימ זיא סיז ןוא
 ,ןרָאק ןופ ןעגנַאז ןופ טעלג רעד יוװ
 .ךָאמ ןשירפ ןופ טעמַאס רעד יו

 ןענַאּפש סָאד טרעהעג ךיא בָאה ץלַא רעביא

 ; טָארט ןקידלַאװ ןקיליימ ַא ןופ
 ?ןענַאװ ןופ ?טנַאּפש רעװ :טגערפעג בָאה ךיא
 .טָאג :טרעפטנעעג טָאה עמיטש ַא ןוא

 קיאור רָאנ ,ןקָארשרעד טינ רָאג ךיז בָאה ךיא
 ,ינק עדייב ךיילג רעד ןיפצ ןָאטעג יצ ַא
 :קיאיוט טגָאז דרע יד יו טרעהעג ןוא
 .יה ,טָאג ,טסירגעג ייז

 ןפָארטעג טתאה סע ױזַא יו טינ סייוו ךיא

 :טנייה רימ טימ רעדנואוו ַאזַא

 ןפָאלשעג ןיב ךיא זַא ,טמולחעג ךיז טָאה רימ

 ,טניירפ ןטייוו ןיימ ןופ סיפ יד ןבעל



 שה = +

 ליצ םוצ

 ,טסברַאה ןופ ןעמוקנָא סָאד ןיוש ןסקיוועג עלַא ןריּפש סע
 ;ןגָאא רעקיטסַאה טמענ ןבע"ל סָאד ןרעדָא ערעייז ןיא
 טסרעה וד -- ריד ךיז טכוד ,ןלזצזפ ןעמענ סנטָאש-טנװָא יד ןעוו
 .ןגָאטרַאפ עקידנעמוק ןופ ןקידנלייא םעד םעטָא םעד

 טַאלב עטסנעלק סָאד ןוא ,טייקפייר וצ --- ליצ םוצ טייג ץלא
 ,גנוגעווַאב עטסעדנימ ןייז ,לָאטש ףיוא יו ױזַא ,סַױא טצירק
 -- ,טַאהעג טינ ןבָאה ייז ןגער ליפיוו ,ןטנוא ,ןעלצרָאװ ןוא
 .לגענ יד ּפָא טינ ןזָאל ייז ,ךרוד ןכעטש ייז ,ךָאנ ןליוו יז

 רוּפש ןיימ ךוז ךיא ,ךיז םורַא ,ךיז וצ וצ ךיז רעה ךיא
 ;ןטניו עטנעָאנ ןיא ,םיור ןיא ,דרע רעטרַאה ןיא
 רוטָאנ ןיא טייהנייא יד רימ רַאפ ףיוא טייג ךעלרעדנופצוו ןוא
 .ןטניּפשעג ןיּפש ןופ למידעפ ןופ ּפונק ןטסכַאװש םייב

 ,גייטש ַא ןופ יו ױזַא ,טײקרעדנוזַאב ןיימ ןופ יירפ רעוו ךיא

 ;רעטניהַא רימ ןטייב יו ןרָאי עניימ עזרעד ךיא

 גייווצ ןטסנע"לק םעד ןופ המכח רעד וצ ןעמוק ליוו ךיא

 .רעטניוו ןופ ןעמוקנתצ ןרַאפ טַארוקַא קיטייצ ןרעוו וצ

 ט נג ע ה

 :טנעקרעד טנייה ךיא בָאה ןּפָא ,רָאלק ױזַא
 .טנעה עכַאװש ייווצ ןיא ןשטנעמ ַא ןופ לרוג רעד

 ,טעב-הּפוח ןייד ריד ןעיוב סָאװ ,טנעה יד
 .טערב-הרהט ןייד ןעוועלבעה טנעה עבלעז יד

 ,קילג ,טייהיירפ ןעגנערב סָאװ ,טנעהד עבלעז יד

 ,קירטש-הילת יד זדלַאה ןייד םורַא ןעיצרַאפ

 ,טנעה עשירעדניק ייווצ ןעזעג בָאה ךיא

 .טדנעשעג רעקילדנעצ יד ןיא רעבייל ןבָאה סָאװ

 ,טנעה עקירָאה עסיורג ייווצ טָא ןוא
 .טנערברַאפ ךיז ןוא ןיײלַא ךיז ןדנוצעגנָא ןבָאה סָאװ
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 ,טכי"ל-הנבל ןיא טנעה עמורפ ייווצ טָא ןוא
 .טכיזעג םבענעפתא סטָאג רעביא ןשטפצּפ סָאװ

 גָאט ןופ טכיל ןיא טנעה-רעגענ ייווצ טָא ןוא
 .גָאר ַא ףיופצ עטשטנילעג ךיז ןעלבמָאב סָאװ

 ןייטש ןוא דמַאז ןיא ןעזעג ךיא בָאה טָא ןוא
 .ןייב לציּפ ַא לרעגניפ םעניילק ַא ןופ

 טנעװ ןיא טצירקעגסיוא יװ ןעזעג ךיא בָאה טָא ןוא
 ,טנעה-הנוהכ עקידנשטנעב סנטַאט ןיימ

 --- ,דנע ןייק טָאה ןובשח רעד -- -- ךָאנ ןוא ,ךָאנ ןוא
 ,טנעה ייווצ ענעגייא עניימ ךיא טּפשמרַאפ טָא ןוא

 טרָאוו

 ,טרָאװ ,ריד טימ ךיז ןקיטעזוצנָא טינ
 ; ןטליטשרַאפ ַא לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא ךיד ןעז וצ טינ
 ,טרָאּפעגפיױנוצ ריד טימ ךימ טָאה רעוו

 ?ןטליש ךיד ,טציא יװ ,סָאה טימ להאז ךיא זתצ

 ,ןדייב ןופ ,זדנוא ןופ ףוס רעד ןייז טעװ סָאװ טינ סייוו ךיא

 ;ףוס םעד וצ ןעמוק וצ ױזַא יו טינ סייוו ךיא

 -- ןדייר ,ןדייר ,ןדייר ליוו ךיא ,רעדיוו ,ָא-טָא ןוא

 ,ףָאלש ןיא רערעדנַאװ ַא יו ךיא דייר ָא-טָא ןוא

 ,רעייפ ַאזַא -- טפַאשקנעב ַאזַא ךימ טרעצרַאפ סע
 -- ?ןיהואוו ,ןיהואוו עניימ טנעה יד טיירּפש ךיא
 ,רעייט ױזַא ןטלַאה ע"לא סָאװ ,עטסטנעָאנ סָאד

 .ןיּפש ַא ןופ טייקסטכעלש רעד טימ ךיא רעטשעצ

 ,ןליוו ןיימ ,טנוה א טמיוצ ןעמ יװ ,טמיוצראפ טלָאװ ךיא

 ;טרָא ןדעי וצ עניימ סיפ יד טדימשעגוצ טלָאװ ךיא
 ןליטש רָאנ יבַא ,ץלַא טימ ,ץלַא טימ ןכַאמ םולש טלָאװ ךיפצ
 ,טרָאװ ,ריד ךָאנ םעניימ רעגנוה ןקידנרעצרַאפ םעד



 דלַאװ ןרעטניהַא סנקלָאװ

(1930) 

 ,רעמונ םעד בוטש ןייד ןופ טינ ךוז ךיא ןוא סַאג ןייד ןופ ןעמָאנ םעד טינ ךוז ן *
 | : רעזייה עלַא וצ --- ןגיוא עניימ ןוא ,ןסַאג עלַא וצ --- םינּפ ןייז
 : ז"רונזרמ ןוא טפַאשביל טימ רעטלגנירעגמורַא ןַא גָאט .ַא--.טנייה ןבע"ל ןיימ ןיא גתנגט ַאז
 | : טייקנייש ןייד טרעיוה לעוװש רעדעי ףיוא ןוא ,גנונעפָאה א גָאר רעדעי זיג
 ,קילבנָא ןייד ןעז םענייא ןדעי ןיא ןוא ןשטנעמ ףיוא ןקוק וצ טוג רימ זיג
 . ,טייקידנטכיול ןייד רימ ףיוא ןגָאלשּפָא לָאז טבינּפ סנדעי ןופ ןוו

 ,רעטסילפ ַא ןופ גנורענירעד ַא טימ ,קנואוו ַא טימ ךיז ןגונַאב ךיג
 ,קיטכרָאפ ןוא יירטעג טייקנייש ןייד טיה ךיא ןוא ריד וצ גניז ךי

 ןטכוד לָאז .םעטָא ןלופ ַא טימ ,טסָארּפ ןוא ןפָא ריד וצ דייר ךינ
 ןעלמיה יד ןיא טָאג וצ וליפא לייוו --- .ַאזַא ווירב ַא ביירש ךיא זו
 ,לווירב ַא ןיא טדער ןעמ יוװ ןדייר להצז שטנעמ ַא זַא ,לָאמַא ןכַאמ ךיז ןעז
 --- .עטמולחעג ןגעוו ףיוא ןגעקטנא רימ טסמוק וד סָאװ ,ריד וצ ךָאנ טרפנ
 ןכוז טינ ייז ןלָאז ןוא .עלַא .עלַא .ןשטנעמ ןענעייל סע ןילַא
 יתונווכ ענעטלַאהַאב ןייק ,ןיימ ןטלעטשרַאפ ןייק דייר עניימ ןיו
 .רעירפ ןופ דייר עניימ ןוא געוו ןיימ ןיוש ןענעק ייז זא ,ןגָאז טינ יז ןלָאז ןוג

 -- ,רתצג ָאטינ זיא רימ ןבעל שטנעמ רעד ןוא --- ןטנעָאנ ַא ןשטנעמ ַא רָאפ ךיז לעטש ךיא
 :רעניימ ןיא טנַאה ןייז טלַאה ןוא ךיז ןבעל םיא עז ךיא :ךיא גָאז ןגעווטסעדנונ
 ,קעװַא טייג רע ןוא ,םיא טימ ךיז דיישעצ ןוא םיא טימ ךיז ןגעז ךיא ןוו
 ,ןצנַאגניא טדניוושראפ רע לייוו ,ןקוק וצ ףיוא-רעה ךיא ןוא ,ךָאנ םיא קוק ךיא ןוג
 .ןדנעוו רע טוט טירט ענייז לעווש רעכלעוו וצ ןוא סָאג רעכלעוו וצ טינ סייוו ךיא ןו

 רענדננזמ ךָאנ .ןּפיל ןוא ןגיוא עכעלשטנעמ ןופ ליּפש סָאד ענדףאמ זיא סנ
 ץרַאה ןיימ רעקַא ךיא זַא ,ןרָאי ןוא ןרָאי "ליפיוו .טרָאװ ןופ ליּפש סָאי
 ,תויתוא ןופ רענייצ עקיציּפש יד טימ ,עפרַאש יד טימ ךרַאמ ןיימ ךיוא ןוג
 ,ןטמעשראפ לכיימש ןוא ,ןייוועג ןוא יירשעג ןעגנַאלק עשימטיר ןיא ןָא דיילק ךיא זא ןוג
 ---ןעמוק טצוו סָאװ םעד ךָאנ ןוא ,ןעגנַאגראפ סָאװ םעד ךָאנ טפַאשקנעב ןוא טנלש ןופ רעמָאיע

 ,עטלגיזרַאפ רעכיב ןיא תורוש ןופ גנוטפעהַאב ,ןבליז ןופ םיפורינ
 ,רעסייוו ַא ןגיוב ַא --- לָאמַאטימ טז ןוא :גנוליפנָא ןַא ןעקנַארש רַאז
 ,ןעיורג ןיא רעטילבעגרעדנַאנופ ַא ּפָאק ַא --- ןסייו םעד ןגיוב ןרעביא ןוג
 .בייהנָא ןַא --- תוא ןטשרע ןַא רעדיוו ןוא רעדיוו טכוז סו גיוא ןַא ןוג
 ,עדנַאלב יד ןרָאי עקידשלגניי יד ןיא ,לָאמַא רָאג ,לָאמַא יװ יו
 .טייהיירפ ךָאנ יירשעג ןקידיינש ַא טימ ןבע'ל סָאד רעדיוו טיירש לָאמַא יו ױזַא ןונ
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 ,טבשח ןיימ ךיז רעביא ןטלַאה וצ סאמנ זיא רימ

 ןרזפ ַא ןייז לו ךיא .םיקלח ןענאשלימ ףיוא ךיא דיינשעצ טרָאװ ןופ ץרַאה'ס

 ןשטנעמ רַאפ ןוא ןוז רַאפ ןוא טניוו רַאפ ןעייר עגנַאל ,עגנַאל ןיא ןעייזרַאפ

 ,קיטפַאהרָאװ ןוא ןפָא טלעװ רעצנַאג רעד וצ םינּפ ןטימ ךיז ןוא ךיד עז ךיא
 ,ןשטנעמ ןופ סיפ יד וצ ןגײלרעדינַא וצ ןייּפ ןטרעטיילעג רעזדנוא ןגָארט רימ ןוא
 ,רעטעג ןופ חבזמ םוצ דניק עטסטלע סָאד ןעגנערב ןעמ טגעלפ לָאמא יו
 ,רעטיצ םענעמונַאב ןיא ,גנוטרַאװרעד ןיא רעביא רימ ןביילב ןיילַא ןוא
 --- .ע"לַא ןופ ןגיוא יד ןיא ןח ןעניפעג טשוװ הנתמ עטכַארבעג רעזדנוא יצ
 .ןקוצ ןָא טבייה ליומ ןייד יו עז ךיא ןוא ,ריד ףיוא קוק ךיא זַא ,סיוא ךיז לָאמ ךיא ןוא
 ,טכילנָאט ןופ לרינש ןטױר םעניד ַא טימ טלגנירעגמורַא טרעוו זדלַאה ןייד
 ,טנוװָא ןופ רעטשרע ןַא ןטָאש ַא ןיוש ףױרַא ךיז טצעז ענייד ןעלסקַא יד ףיוא ןוא
 .רערעדנואוַאב רעטפַאגרַאפ ַא ןײלַא ךיז וצ ךיא גָאז --- ,טטיב וד ןייש יו ---

 ,עלַא ןכוטקעד ענייז רעדנאנופ טנװָא רעד טלקיוװ סע גָאז ךיא יוװ יוזא ןוא
 ,רענעגיוצעגסיוא ןַא דרע רעד ףיוא לתנמַאטימ גיל ךיא יוװ ,ןײלַא טינ עז ךיא ןוא
 -- םינּפ ןיימ וצ וצ ךיז טסריר ןוא ךיז טסגיונ ,ךיז טסגיוב רימ רעביא --- וד ןוא
 .טייקיולב רעד ןופ "לייט ַא ןײלַא טרעוו ףוג ןיימ .םורַא ןוא םורַא טייקיולב ַאזַא
 -- .בוט-םוי טעװַארּפ ןעמ ואוו טלעוו ַא ןופ קָאלג ַא רימ טגנילק ןפיילש יד ןיא
 : טױט ןופ ךיוא ןוא בייל ןופ ,טכיל ןופ ,רעסַאװ ןופ ,טיורב ןופ ,ץלַאז ןופ בוט-םוי
 - ,בוט"-םוי ןוא טיורב ןופ חיר רעד ריד ןופ ךיוא ןוא ,ריד ןופ קתצ "לג רעד ךיז טגָארט סָאד
 .בוט-םוי טיוט ןופ ךיוא ןוא בייל ןופ ,טכיל ןופ ,רעסַאװ ןופ ,ץלַאז ןופ בוט-םוי

 ,לזמ ןוא רעדנואוו טימ לופ ןענייז טכַאנ ןוא גָאט ןשיווצ גנַאגױעביא ןופ ןטונימ יד

 :ןגָארט וצ רעדנואוו ןופ קילג סָאד םענייא ןופ חוכ םעד ראפ טינ זיא'ס ןוא
 .הליפת טוט ןוא טנעה ענייז סיוא-טיירּפש ,ינק יד ףיוא טלַאפ רעקיבױלג א
 .ןעמָאנ ןייד --- טרָאװ ןייא רָאנ גָאז ךיא ,רעקיבױלג ַא --- טציא ךיא ןיב ַאזַא ןוא

 : גומוז ךיא .רעמ ךיא גָאז ךָאנרעד ןוא
 ןעניפעג ךימ לָאמַא טסעוװ --- |

 ןגָארט ןוא ןבייהפיוא ךימ טסעװ ןוא ,לעוװש רענעי ייב רעדָא רעד ייב
 --+ -=- .רענייד וצ לעוװש רעד וצ ןעגנערב ךימ ןוא טנעה עטרעטיצרעד ענייד ףיוא

 :גָאז ךיא .רעמ ךיא גָאז ךָאנרעד ןוא
 לזמ'ס ןדיימרַאפ ןלעװ טינ טלפאוו ךיא ---

 ,רעטייש םוצ ןעגנַאגעג גנַאזעג טימ ןענייז סָאװ ענעי ןופ
 -- --- .הילת רעד וצ ןבעגעגּפָא ךיז זַאטסקע ןיא ןבָאה סָאװ ענעי ןופ ןוא

 :גָאז ךיא .רעמ ךיא גָאז ךתצנרעד

 טנייה לופ זיא רוטָאנ עצנַאג יד ---

 ,טנװָא םעד קעװַא ךיז טיג ןוז יד .ךיז ןבעגקעװַא ןופ גנַאזעג טימ
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 ,הנבל רעד קעװַא ךיז טיג טניוו רעד ,טכאנ רעד קעװַא ךיז טיג דלַאװ רעי
 ,דסח טימ "לופ ןוא םערַאװ זיא דרע יד ןוא ,דרע רעד קעװַא ךיז ןביג עלַא ןוג
 .לצרָאװ ןוא לדנייטש ןדעי וצ ,לזערג ןדעי וצ גרָאז-רעטומ טימ לופ ןוג

 | | | + ךיא גָאז ףוס םוצ ןוג
 .רימ ןופ ּפָא טינ ךיז וט ןוא רימ רעביא םעטָא ,רימ וצ םוק ---= |

 ,ןרָאלק ןיא רעסַאװ ןיא ןדתאבעג ךיז ןוא טנייה ןענַאטשעגפיוא ךיא ןיב ירפרעדניג
 .רעדעס ןוא רעדלעפ רעביא ןוז ןיא ךָאנרעד גָאט ןצנַאג א ןעגנַאגעגמורַא ןוג
 ןציּפש-גרעב יד ןוא ,ןטייווק ײלרעלַא ןיא ןעוועג ןָאטעגנָא ןענייז רעמייבטכורפ יי
 .רעדניק טימ ךיז טליּפש ןעמ יו ױזַא סנקלפאוו יד טימ טליּפשעג ךיז ןבָאז
 טנוװָא ןופ ביײהנָא םייב טשרע :;געװ ןיא ןשטנעמ ןקיצנייא ןייק טנגעגַאב טיי
 .ןצרַאװש ןיא טעמַאס ןיא יורפ ַא ןעמוקעגנגעקטנַא רימ זיג
 דיילק-טעמאס ריא רעטנוא ןופ לייוו ,טמעשראפ ןוא ,ייברַאפ ןעגנַאגעג קידנלייא ךיז זיא י
 .גָאזנָא ןַא ןבע'ל קידנעמוק ַא ןופ --- לגרעב קידנור ַא ןבײהעגסױרַא ךיז טָאק

 ,ןבילבעג ןייטש ךָאנרעד ןוא ,ױזַא טייז רעד ןופ רימ ףיוא טקוקעג טָאה ײ
 .ךעלרעטומ ןוא םערַאװ ,ןגיוא עקיטכיל טימ ךימ ןעמונעגכרוד ןוו

 סבינּפ ריא ףיוא .,דימ זיא ןוא גנַאל ןעגנַאגעגמוא זיא יז זַא ,טליפרעד בזמזה ךיג
 ,למערד ןיא יו טלכיימשעג טָאה ליומ ריא ןוא ,טקנַאלבעג סנּפָארט עקניניילק ןבָאז

 טלתאועג בָאה --- .קוק ריא קידנליפרעד ,בייל ןרעביא ךרוד רימ זיא רעטיצ }
 ,ןטיילגאב --- ,יז ןריפ ןוא טנַאה רעד רעטנוא ןעמענ יז ,ריא וצ ןָאט ףיולעג }
 ןָאטעג יירד ַא ךיז קנילפ יז טָאה ,טָארט ַא ןבעגעג בָאה ךיא רעדייא רָא

 | -- -- --- ןדניװשרַאפ ,ןדניוװשרַאפ ,ןפױלטנַא ןעמונעג ןוג
 -- .ןעירשעגכונזנ ךיא בָאהד -- ,יורפ ,ָא ---

 -- טייקטמעשרַאפ ןיא טמוטשרַאפ ,ןגיװשטנַא ןרָאװעג ךיא ןיב גנולצולּפ ןוו

 ןסעגרַאפ טינ רתאט ךיא זַא ,ןענָאמרעד ךימ טמוק סָאװ טײקטמעשרַא;
 ,טינ זַא .רעטלַאק ַא ,רעגנערטש ַא רמוש ַא יו ךיז רעביא ךַאװ ןייז ונ
 !ר--ַא--נ :ןסעכ םעד ןטַאט ןיימ ןופ יירשעג סָאד ךיז רעביא ןרעה ךיא לעו

 ,(רימ ןיא ךָאנ טבעל יירשעגסיוא ןייז רעבָא ,טיוט ןיוש זיא ןסעכ רעד עטַאט רעד

 : ךיא גָאז ןגעווטסעדנו!
 םיא רעביא ןענַאּפש טסלָאז וד ,דלעפ טילבעגפיוא ןַא יו ןייז ךיא ליוו ריד רַאפ --

 ,דײלק-טעמַאס ןיא יורפ יד סָאװ ,ןַאּפש ןרעכיז ןבלעז ןטיז
 .קידנעטש ףיוא ןוא ףיט-ףיט טירט ענייד ןופ ןרוּפש יד רימ ןיא ןזש לרעביא טסלָאז ןוג

 טנרעלעג ךימ טָאה ןבעל סָאד :ןלייצרעד רימ ביולרעד) ריד לייצרעד ןוא גָאז ךיא ןוג

 תונכס ןופ ןגיוא יד ןיא ןקוק ןוא ,קידנגייווש ןוא ןסתאלשרַאפ ןוא טרַאה ןיי

 הסיפת ןופ ערַאנ רעד ףיוא --- -- -- .ארומ ןופ ןמיס ןייק ןויײװסױרַא טינ ןוג
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 טמולחרַאפ ,טפושיכרַאפ ןקוק ןוא ןגיל ךיא געלפ (! ןלייצרעד רעטציא ריד סע זומ ךיא ,ָא)

 ועטכעוו ןופ טנַאה רעקידנגָאלש רעד וצ ןוא רעטמעשרַאפ רעד טנַאװ רעד וצ ןעלכיימש ןוא
 .טפושיכרַאפ רעמ ךָאנ ןעוועג ןענייז רימ ןבעל ןגעלעג ןענייז סָאװ םירבח יד ןוא
 .ןגָארטרַאפ ךיז טנעקעג טינ ךָאד ןוא ערעדנַא יד ענייא טַאהעג בי"ל ןבָאה רימ ןוא
 ,הוואת רעטקידיײלַאב ןוא לקע ןופ ןייוועג סָאד זדנוא ןיא בייל סָאד טנייוועג טָאה סע ןוא
 :ןלינק עסואימ ןיא ךיז טיירדעג ןוא ,ךיז טרעדיילשעג ןוא טנייוועג
 ,טרעווילגעג טוה זדלַאה רעד ןוא ןגיוצעג ךיז ןבָאה טנעה יד ,ןכָארבעג ךיז ןבָאה ינק יד
 ,רעייפ ןכעלטכַאראפ ןוא םענטומ א טימ טנערבעג ןבָאה ןגיוא יד ןוא
 ןכש ןופ ףוג םעד האנש טימ קידנּפוטשקעװא ,ןכָארבעג ךיז ינק יד ןבָאה ךָאנ רעמ ןוא
 ,רענייצ עטצירקעגפיונוצ ליומ ַא טימ ףָאלש ןיא רענעגיוצעגסיוא ןַא ןגעלעג זיא סָאװ

 ?טרָאד ןעז ךימ ןעמוקעג טינ וטסיב סָאװרַאֿפ ?טלָאמעד ,טלָאמעד ןעוועג וטסיב ואוו .ָא

 ,ןקוק געלפ ןוא קַאז םענעיורטש ןפיוא טכַאנרעדנטימניא ןבייהפיוא ךיז געלפ ךיא
 -- .לקניוו זיב לקניוו ןופ ןפוג ענעגיוצעגסיוא יד ןלייצ גע"לפ ןוא
 ?ייז טלייצ ןוא קיכַאװ זיא רענייא ןוא ,ןפָאלש רעקילדנעצ סָאװ ,רעדנואוו ַא טינ זיא יצ
 ?ןטייק רעטנוא ןופ סױרַא-ןעשטרַאטס לגעג טימ רעגניפ סָאװ ,רעדנואוו ַא טינ זיא יצ

 ןטייק יד טימ סיפ יד קירוצ ןבייהפיוא ךיז ןלעװ סע ןוא ,ןעמוק טעוװ ןעניגַאב רעד
 ןעגנילקעצ ךיז טעוו'ס ןוא ,רעליימ ןוא ןגיוא רַאּפ ליפ ױזַא ןענעפעפיוא ךיז ןלעוו סע
 --- .ייז קעוו טינ ,ןפָאלש ייז ןלָאז ָאט --- --- .גָאט ןטקינײּפעג םעיינ ַא ןופ קָאלג רעד
 ועדירב עניימ ,ביל ךייא בָאה ךיא --- : יז וצ םעדכפאנ ןוא ןיילַא ךיז וצ ןדייר ךיא געלפ ױזַא

 !טרָאד ןעז ךימ ןעמוקעג טינ וטסיב סָאװרַאפ ?טלָאמעד ,טלָאמעד ןעוועג וטסיב ואוו .ָא

 ,ןרעה טינ לָאז רעזייב רעד רעטכעוו רעד ידכ ,רעטסילפ ןיא יו ליטש ןדייר געלפ ךיא
 .רעטסילפ ַא ךיוא טרעהרעד ןוא עפרַאש ןרעיוא טָאה רעזייב רעד רעטכעוו רעד רעבָא
 רעדיילש ַא טעּפמיא טימ ךימ טיג ןוא ןײרַא ךיז טסייר ןוא רעמַאק יד ףיוא טסילש רע
 -- --- ?? ןייז ךַאװ טכַאנ ןטימניא וטסגַָאװ יו, --- :ערַאנ רעד וצ ּפָארַא םינּפ ןטימ
 ךָאנ רעמ ןוא ,ןקוק וצ םירבח עניימ ףיוא טכַאנ ןופ ןטימרעדניא ביל בָאה ךיא , ---
 -- -- ",רעטעּפש ןבָאה ביל לעװ ךיא סנוװ רעד ןגעוו ןטכַארט ןוא ןציז וצ ביל ךיא בָאה
 ,רעטכעלעג ןייז --- טסיופ ןופ רעפרַאש ךָאנ ןוא ,ןייטש ַא יו ךיז ּפָארַא טזָאל טסיופ ןייז
 ןקוק וצ םירבח ףיוא היל בהוה ךיא סָאװ רַאפרעד רעטכעלעג ַא
 ועטעּפש ןבסאה ביל לעװ ךיא סָאװ ,רעד ןגעוו טכַארט ךיא סָאװ ,רעמ ךָאנ רעטכעלעג ַא ןוא

 ?טרָאד ןעז ךימ ןעמוקעג טינ וטסיב סָאװרַאפ ?טלָאמעד ,טלָאמעד ןעוועג וטסיכ ואוו ,ָא

 ןּפעלש ןוא ןעיצ ךימ טמענ ,ןטייק יד רַאפ ּפַאכ ַא ךימ טוט רע
 .רעכייב רעביא ,ּפעק רעביא --- ּפָאק ןיימ .ןפוג עטפושיכרַאפ עלַא רעביא

 .רעטייוו טגףגלש ןוא ּפָא טגנירּפש ןוא ּפָא ךיז טגָא-לש ,ליוק ענרעיילב ַא יוװ ,ּפָאק ןיימ
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 -- רעטנָאלּפעג ןוא סיטשעג ,לּפַאצעג ,ןפוג עטפושיכרַאפ ןופ יירשע
 .ןגיל טביילב ןוא ךליה ַא טימ דרע רעד וצ ּפָארַא טלַאפ ףוג ןיימ ןענַאװ זי

 ,הקספה עניילק ַא טכַאמ טּפעלש עכלעוו טנַאה יד :ןיינ ,ָא ?גנַאל ףיו

 ןּפעלש ךימ רעדיו יז טמענ הזגור רערעקרַאטש ַא טימ םעדכפאנ ןו
 .ןגַאזגיז ןוא ּפערט ענרעזייא רעביא ,ןלָאדירָאק עגנַאל רעבי
 ,שםירבח ןופ טנוב ןטכַאװעגפיוא ןופ תולוק עקידנרָאצ ןרעמָאי ס
 ןעּפוט סע ,ןביוש ךיז ןכערב סע ,סעטַארג ןיא ןטסיופ ןרעמַאה ס
 .ןקירב ענרעזייא רעביא ּפָאלַאג יו פא ןגעני-לק ,סיפ ענעגָארטע
 .ךעלרעיוט ךיז ןענעפע סע ,ןרעיוט ךיז ןענעפע סע ,ןריט ךיז ןענעפע ס
 .רעטיור ַאזַא ,רימ רעביא ןגער רעמערַאוו ַאזַא --- -- -- לָאמַאטימ ַאש --- ןו
 ןּפיל ןוא ןרעטש ןיימ ןופ ןעניר טמענ קינָאה רעקיּפעלק רעטצריוועג ַאז
 .רעדילג עניימ עלַא רעביא ךיז טייגעצ ןוא ,קירוצ זדלַאה ןיא ןיײרַא רימ ךיז טסיג ןו

 !טרָאד ןעז ךימ ןעמוקעג טינ וטסיב סָאװרַאפ ?טלָאמעד ,טלָאמעד ןעוועג וטסיב ואוו ,

 ןגױא עניימ .סייה קידהיחמ ױזַא ,גנוצ רעד ףיוא ױזַא סיז רימ זיא'
 ןעמַאלּפ עכעלרעדנואוו ןיא ןעיירדמוא ךיז דָאר עקידנצנַאט ַאזַא ןעעזרע
 ,ךיז טעדיוה ןוא ,סדנָאלב ַא ,טציז ע"לעגניי ַא -- דָאר רעד ןופ טימ רעד ןיא ןוו
 ןעמַאזוצ רימ טימ .ךיז טלקייק ןוא ,דָאר רעד טימ ךיז טלקייק ןו
 | .סרעצרַאק ענרענייטש ןופ שינעפיט רעד ןיא ,ּפערט עלַא רעטנור
 ןכַאל ןייז טימ ןָא רע טקעטש ךימ ךיוא ןוא ,ליּפש רעד ןופ טכַאל ןוא ךיז טלקייק ר
 ,רעטצנעפ ןָא לעצ ַא ןיא עדייב ןיוש ןגיל רימ .ליצ םוצ רימ ןעמוק ט
 .ןריט עגעלָאטש ייווצ ףיוא ןסָאלשרַאפ ,ליד םענעריורפעג ןסַאנ ַא ףיו
 ,ןפיילש יד ןעיָאװ סע ,סױרַא ןכירק ןוא ןגיוא יד ןעיירש ס
 .ןגייווש יז --- ןּפיל יד רָאנ ,זדלַאה רעד ךיז טכערב סע ,ןעלסקַא יד ןקַאנק ס'

 '?טרתאד ןעז ךימ ןעמוקעג טינ וטסיב סָאװרַאפ ?טלָאמעד ,טלָאמעד ןעוועג וטסיב ואוו ,

 :ןעלּפַאלּפ ןוא ןעגנירּפש טמענ רע .ליּפש רעכעלרעדנואוו רעד טימ טָאז טינ טרעוו עלעגניי סָא
 ,לגייב טקַאב עמַאמ ןיימ .רתסא טסייה עמַאמ ןיימ ,לואש טסייה עטַאט ןיימ , -

 .רדח ןיא ןיוש ייג ךיא ,דמלמ רעד בייל ןועמש ,יבר א ןיוש בָאה ךיא
 .ענרעטמַאל א ךיוא ןוא ,לטנַאמ א ןיוש בָאה ךיא .תיב-ףלא םעד ןיוש ןעק ךיא
 ,ןגיוא עתרמא ייווצ טימ רעגייז ַא טגנעה דמלמ םעד בייל ןועמש ייב טנַאװ רעד ףיוא
 סעכ ןיא ןרעוו ןוא ,ןשטנעמ ַא ייב יו ױזַא ןגיוא יד ןעקניוו סע ןוא

 ןיוש ןָאק ךיא .ארומ טינ בָאה ךיא רָאנ .תיב-ףלא םעד טינ ןָאק ןעמ זַא
 ןסערגַא ,ךעלרעּפנייו ןוא ,רדח ןיא רעטצנעפ ןרעטנוא ןסקַאװ סענילַאמ ןוא

 ,סנגיוב עצנַאג סקעז רעמונ ריּפַאּפ ןסייוו בָאה ךיא .טוג רימ זיא'ס
 .-= .ןטַאט םייב ןביירש ךימ ןרעל ךיא ןוא ,ןציּפש ענרעבליז טימ סענעּפ ןוא
 *. . . לגייב טקַאב עמַאמ יד .רתסא טסייה עמַאמ יד ,לואש טסייה עטַאט רעד
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 .טייקלליטש ַא ןוא טמוק סע .זדלַאה ןיימ ךיז טיצ סע ,ןגיוא עניימ ןעקניז סע
 ךיז ינק יד ףיוא טלעטש ןוא ןעגנירּפשמורַא וצ ףיוא טרעה ,טסנרע טרעוו לגניי סָאד
 - ,ףיז טרעדנואוו ןוא ,רעגניפ יד טימ ןָא ךימ טריר ,גיל ךיא יו ,רימ ןבעל
 - ,טעקַאנ ןוא טקילפעצ זיא בייל ןיימ ןוא ,קיּפעלק ןוא סַאנ זיא םינּפ ןיימ סָאװ
 ברַאטש טימ ןוא טולב טימ ריד ןופ טקעמש סע, ,רע טגָאז ,"ריד טימ ןייז טינ ָאד ליוו ךיא,---
 ,רדח ןיא יו טוג ןוא ךעליירפ ָאד זיא'ס -- טניימעג בָאהד ךיא .טנייפ ךיד בָאה ךיא
 *--טינ טא ןופ ךיז טסריר וד ןוא ,טולב ןיא ןוא ץומש ןיא רָאג טסגיל וד טשרע
 -- -- ,ךימ טזָאלרַאפ לגניי סָאד
 .טייקליטש יד ,ןרירפ יז טמענ ךָאנרעד ,ךיז ןעיירד ,ךיז ןגיוו טמענ טייק"ליטש יד
 ועדיוו ךיז ןכַאמרַאפ ןוא ,ןטבילרַאפ ,ןטוג ַאזַא טרָאװ ַאזַא ןגפאז ,ךיז ןענעפעעצ ןפיל עניימ

 ? טרָאד ןעז ךימ ןעמוקעג טינ וטסיב טָאװרַאפ ?טלָאמעד ,טלָאמעד ןעוועג וטסיב ואוו ;ָא

 ! ךימ ןעז טינ רעטציא וטסמוק סָאװרַאפ ? רעטציא ,רעטציא וטסיב ואוו ןוא
 ןרָאי ענעגנַאגרַאפ ליפיוזא ךָאנ ,טציא ךיוא : ריד ךיא גָאז קיטפַאהרָאװ לייוו
 ,טייקכעלמייהמוא עבלעז יד םירדח רעקרָאי-רינ עמיורעג ןיא ךיא עזרעד
 ,גנוניואוו ןיימ ןופ ריט ַא ןפע ןַא ןבעג ךיז לָאז טָא-טָא זַא ,טרַאװ ךיא ןוא
 ,ןטייק טימ ןוא קירטש טימ ,הזגור טימ ןוא טסַאה טימ ןעמוקנײרַא לָאז'מ ןוא
 ,ןריט יד ןקַאהרַאפ לָאז'מ ןוא ,ייז ןיא ןדימשנייא ןוא ןטכעלפנייא ךימ לָאז'מ ןוא
 ,קידנעטש-קידגעטש ףיוא רימ ראפ רעטצנעפ ןוא ןביוש יד ןרעיומראפ ןוא
 ,ןשטנעמ ןופ רעיורט רעד זיא ךיי"לג ךיוא ןוא ,ךיילג םוטעמוא זיא טלעוו יד
 ,ןכַאװש ,ןעמערָא ןפיוא ןקרַאטש ןוא ןכייר םענופ קורד רעקיבלעז רעד ןוא
 ,ןקירעגנוה ןופ טייקפרַאש עקיבלעז יד ןוא ,ןטַאז ןופ טײקּפמעט עקיבלעז יד ןוא
 ,ןטוג ַא ךָאנ טרָאװ ַא ךָאנ רעגנוה יצ ,בייל ךָאנ רעגנוה יצ ,טיורב ךגנאנ רעגנוה יצ
 - ןריט ןיא ,ןביוש ןיא ןגָאלש ןעמענ ,ךיז טנעה עניימ ףיוא ןבייה טציא ךיוא ןוא
 רעטכעוו ןופ תוחילש יד ןריפסיוא לָאז סע רעוװ ןיוש ךיז טניפעג טציא ךיוא ןוא
 -- .ןושל ןוא םעטָא ןָא ּפָארַא םינּפ ןטימ ןגיל לָאז ךיא --- ךימ ןָאט-רעדיילש ַא וצ
 טייקסטוג רעקיבלעז רעד טימ ךףאנרעד ןּפי"ל עניימ ךיז ןענעפעעצ רעטציא ךיוא ןוא
 רעטלייטרוארַאפ ַא לעווש ַא וצ ,טעב ַא וצ ,רענעריורפעג ַא טנַאװ ַא וצ וצ-ןלַאפ ןוא
 .ןעמ;ענ ןייד --- רָאנ טרָאװ ןייא ןגָאז ייז ןוא

 -.לגנארעג ןוא ןייּפ ךרוד ,ןעמָאנ םעד ,םיא גָארט ךיא
 ,ןרעטש יד ,הנבל יד ,ןוז יד רימ טימ ןעמַאזוצ ךיז ןעלגנַאר סע
 .לגָאה רעד ןוא טניװ רעד ,ןגער רעד רימ טימ ןעמַאזוצ ךיז ןעלגנַאר סע
 -- ,קרַאּפ יד ןופ קנעב יד ,ןסַאג יד ,ןקרַאּפ יד רעביפ ןיא ךיז ןעלּפַאצ סע
 רעטומ ַא לקניוו ַא ןיא ךיז טעליוט סע ןוא ,דניק ַא ןופ ךעלטנעה ןרעטיצ סע
 .רעיורט ןטצעל ןופ ןגיוא טימ

 -- ?רעױרט ןיא ןגיוא יד ןעעז סָאװ :

 - --- .לֹרוג |
 .ןגיוא ןטכיול סע ןוא ןּפיל ןע"לכיימש סע ןוא
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 . == {לכימש ךרוד ןגיוא יד ןעעז סָאװ
 --- --- .לרוג

 ,רעיוט ןוא ריט ןענעפעעצ לרוג רעד טעװ לפאמַא --- : ךיא גָאז קיטפַאהרָאװ ןוא
 ,םענעטָאברַאפ םעד דנַאל ןייז ןופ ןרעייפ עלַא זדנוא רַאפ ןדניצנתצ טעוװ
 ,גנונענעג ןיא בייל וצ בייל ןוא טכיזעג וצ טכיזעג ןעמוקניירַא לכיימש ןטימ ן"לעוו רימ ןוא
 .טױט :ןעמוקניײרַא ןעיירפ ןוא לכיימש רעזדנוא ןפור ןלעװ ןשטנעמ עשירַאנ ןוא

 .ןטכענ יו רעדיוו טנייה יז טייגרַאפ .ןוז יד ןעגנַאגרַאפ זיא טייצ רעד ןיא ןטכענ
 .ןרעדנַא ןרעביא רענייא ןכירק רענייטש עדליו ,דלַאװ ,דלעפ
 ,ייז טביירט ,ייז טגָאי ןוא טנװָא ןופ טכיל סָאד טכירק ייז רעביא ןוא
 ! רעכיג ,רעכיג :ייז וצ טיירש טכילטנוװָא סָאד יװ רעה ךיא ןוא
 .רערעמ טינ .ךָאנ העש עבלַאה ןייא ןבעל וצ טָאה ןוז יד

 .םענייק וצ טציא רעהדעג ךיא ? העש עבלַאה ַא יו רעמ ןעד בזה ךיא ןוא
 ,ןורכיז ןופ ןילַא ךיז סיוא-קעמ ךיא -- ןוא .ןייטש ןיב ךיא .זָארג ןיב ךיא .דלעפ ןיב ךיא
 .ןעמוק לָאמַא םייה ןיימ ןופ לעווש רעד וצ ,רשפא ,זיא סע ןעוו ,לעװ ךיא
 ,ןײגנײרַא ךיא לעװ ,ןפָא ןייז טעוו ריט יד זַא ,ןייגוצ ןוא ןייגייברַאפ לעוו'כ
 .טשינרָאג רעמ --- ןוא ,טנעוו יד ןרירנתא ,ןרעמיצ יד ןייגכרוד לעװ

 ןייגקירוצ ןזָאל ךיז ןוא ,ביוטש א יװ ,טניוו א יװ ןרירוצ ךיז לעװ

 .ןובששח ןייז וצ גונעג --- --- -- .טניוו וצ ,ןוז וצ ,דלַאװ וצ ,טפַארקרוא וצ
 ,רעטומ ,רעטָאפ ,יורפ ,ןַאמ ,הוואת ,הנווכ ,רעגנוה ןייז וצ גונעג
 | --- --- .טרָאװ ןייז וצ גונעג

 היה דוד ךדח דײ- -= ןײגקעװַא
 ? ןיהואוו

 ,ןפױלטנַא --- ןפיו"ל ךיא לָאז
 | /  +ועמעװ ןופ |

 : ןעלמרומ ןּפיל עניימ

 ,רזנ ברָאה ַא סעציילּפ עניימ ףיוא ךיא ּפעלש יצ ןוא ? טעָאּפ ןייק רעמ טינ ךיא ןיב יצ --
 -- ?עטױט ןופ רעדיל ןופ רענייב ןוא ןכָאנק טימ עברָאט עטליפעגנָא ןַא

 ךימ ןעײרדרַאפ ןעגנַאלק יד רעבנצ ,ןעמָאנ ןייד ןופ ןעגנַאלק יד ןעגניזסיוא םענ ךיא
 ,עילטעּפ ַא יו םורַא ךימ טמענ טפַאשקנעב ןיימ ןוא ,ןטייק ןופ ןעגניר יו

 ! שביא ףרַאד רעוו --- ,רעניימ טינ ,רעניימ יצ --- ? ףוג זיא סָאװ .ףוג --- : ןרעטסעל םענ ךיא
 ןדנואו .גנוקינייּפ רַאפ טערבליצ ַא .האמוט .קזוחד .דניז --- בייל
 ,רעּפמעט ַא טימ קַאה ַא טימ םיא גנאלרעד ,ףוג םעד ,ןרָאד טימ םיא ךעטשעב
 .גנורעטסעל ןוא גנוטכַארַאפ --- ןײלַא ,קַאה --- ןײלַא .ןרָאד ןיי"לַא זיא רע לייו
 --- ,האנש טימ טלײטעגנָא ךיא בָאה ךיד ךיוא זַא ,ןרעטייל ןוא ןבתמזה ביל לָאז רעוו ןוא
 ,שינעלקַאװ ןוא תוקפס טימ ,רעיורט טימ טליפעגנָא ךיא בָאה ךיד ךיוא זַא
 .לגענ עקיכעטש ןופ לגָאה ַא יו רימ רעביא ךיז ןטישעצ רעטרעוו ענעגייא עניימ ןוא

217 



 ! עקירָאיטנזױט ,ףיוא-ייטש ,ףיוא-ייטש -- !שטנעמ ןיא היח יד ןייטשפיוא לתנאז --
 !טנלע ,ףיוא-ייטש ! ןיירַא טכיזעג ןיא ,ןײרַא שיילפ םענעגייא ןיא לגענ יד טימ
 !טמוק ףוס רעד -- !גנוקיליטרַאפ ,דרָאמ ,ףיוא-ייטש !גנוטכינרַאפ ,ףיוא-ייטש

 ,ןגיוא עקיציּפש ןוא בייל ןרַאד ,החיצר עטיור ןבעגעגרעביא רימ טָאהד עטַאט ןיימ
 ,טנעה עקידלבַארג ןוא ןּפי"ל עמוטש ןבעגעגרעביא רימ טָאה עמַאמ ןיימ
 ןרעדעפ עטעילַאמסעצ יװ ןרָאי יד ןוא געט יד ןקילפעצ סָאװ
 ? רעביא ריד ךיא זָאל סָאװ ןוא ,וצ ךיא םענ ןבעל ןייד --- וד ןוא

 רעביא ריד ךיא זָאל סָאװ
 .רערעמ טינ --- .העש עבלַאה ןייא ןבעל וצ טָאה ןוז יד

 ,רעמייב יד ןופ ןציּפש יד וצ ךיז ןרעטנעענרעד דלַאװ ןרעטניהַא סנקלָאװ
 .ןזיּפש עטפרַאשעגנּפא ףיוא רעכייב יוװ ,ייז ףיוא ףױרַא ךיז ןכעטש

 רעפעשַאב רעד ןיײלַא רעטנורַא טרעדינ סע ןוא ,למיה רעד ךיז טסיגרַאפ טיור
 ,דייועגניא עצנַאג ןייז ךיז טעז סע זַא ,בייל ןסירעגפיוא טנפעעגפיוא ןַא טימ
 .דנואוו ןייז ןופ יירשעג סָאד טדיז סע ןוא ,ץיה רענעצלַאזעג טימ םיא ןופ טקעמש סע
 ? רעפעשַאב ,וטסברַאטש יצ .טולב טימ ּפָא ךָאד טסייג וד ,ךיא גָאז ,רעפעשַאב ---
 ןטמירקעצ קיטייו ןופ קורדסיוא ןַא םינּפ ןייז ףיוא ןעזרעד וצ טנטשנָא רעבָא
 -- ןרעפטנע וצ רימ טָאטשנָא ןוא ,טומטוג ןכייוו ןוא ן"ליטש רָאג ךיא עזרעד
 וצ דרע עמַאס רעד וצ זיב טעמכ רעטנורַא ןרעדינ ךיז רע טזָאל
 --- .רעגניפ ַא ןופ גערב ַא ייב ןּפַאכנּאא םיא ליוו ,םיא וצ סיר ַא ךיז ביג ךיא
 - ?רעפעשַאב ,ךיא ברַאטש יצ -- ,טולב טימ ךימ טסיגרַאפ וד ,ךיא גָאז ,רעפעשַאב ---
 ,רימ רעביא סיוא ךיז רע טיצ ,ןרעפטנע וצ רימ טָאטשנָא ,רעדיוו ,ןוא
 ,יורפ ַא יװ ױזַא ,םעניימ וצ םינּפ ןייז טימ וצ טלַאפ
 ,ףוג ןצנַאג ןיימ רעביא ענייז טימ ןּפיל יד טימ ןריפמוא טמענ ןוא
 רימ בייל ןרעביא ,גנוצ רעקידנקעל ַא ןופ יו ,ירב ןסייה ַאזַא ליפ ךיא ןוא
 ,רעטומ ַא --- היח ַא יװ ,טולב סזזד ּפָא טקעל ןוא גנוצ יד שכוא טייג
 ,דניק םענעריובעג סָאװ:-רָאנ ריא ןופ טולב סָאד ּפָא טקעל ןירעניוװעג ַא יו

 דלַאװ רעד ןוא ,קעװַא גנַאל ןיוש זיא ןוז יד :עז ךיא ,ןגיוא עניימ ןפע ךיא

 - .תולוק עקידלגי"לפ טימ טיירש ןוא ,רמוש ַא יו ,רימ וצ רעטנעענ טקורעגוצ ךיז טָאה
 ,םורַא דרע רעד ןופ ןוא רימ ןופ ךיז טרעה !בייל ןסירעגפיוא סטָאג ןופ חיר רעד
 טלעװ רעד ןופ ןטימ ןיא ָאד טָא --- .טרובעג ןופ ,טכַארט ןופ חיר
 ,רעפעשַאב ,ןפַאשַאב לאמַאכָאנ ךימ וטסָאה ,דלַאװ א ןופ גערב םייב
 ,ןריובעג לָאמ ןטייוצ ַא ,לָאמ ןטייווצ ַא ךימ וטסָאה
 --- --- .םיִנַּפ ןיימ ףיוא טולב ןופ ןרוּפש טימ ןגיל טזָאלעגרעביא ןוא ןריובעג

 --- -- 3 רעפעשַאב --- רעפעשַאב ---



 ןדאפ-ןג ןופ רעריד בע 22 8 סב  במ טוב 5 נב
 !פב8:332

 (קרָאי וינ --- םוירָאטאנאס-רעוונעד)

 ליימ רעמשרע





 ןדע-ןג ןופ רעדיל

 רעיוט ,ךיז ןפע

 ,רעיוט ,ךיז ןפע
 -- .לעװש ,ךיז רעטנעענ
 ,רעדיוו ריד וצ םוק ךיא
 .לעצ-לרעמיצ

 ,רעייפ --- בייל ןיימ
 {יינש --- ּפָאק ןיימ

 ןעלסקַא עניימ ףיוא ןוא
 ,יירשעג טימ קַאז ַא

 ,דײשּפָא ,דײשּפָא
 ,טנעה .ןגיוא
 ןּפי"ל יד ףיוא עידַא
 .טנערברַאפ -- טנערברעד

 1 ךיז טדיישעצ ןעמעוו טימ
 -- 1קעװַא ןעמעוו ןופ
 ןגערפ עקיבייא סהצד
 .גערפ טינ לָאמ סָאד

 רעקַאלפ ןיא ,רעייפ ןיא
 ,ּפעטס רעקימורַא
 רעקַאלּפ םעניא יינש ןוא
 .םעק עקיגרעב ףיוא

 ןפָא ןיוש זיס ,עז

 -- ; ריט ןוא רעיוט
 ?הסיפת רעדיו 1 לתצטיּפש
 ? ריטסַאנָאמ רָאג יצ
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 ריד סיפ יד וצ גייל ךיא
 . ,ירשעג טימ קַאז ןיימ

 ָאדַארָאלָאק דנַאל
 ,ייגש ןוא רעייפ ןופ

 למערד ןיא

 ,םולב ןוא זָארג למערד ןיא
 ;ןדייש ךיז טמענ טנװָא רעד
 | ,םורַא ליטש ןעייג רימ
 ,ןדע-ױג ןיא םיקידצ יו

 טולב ןופ עלערינש ןייא

 ; ןּפינקרַאפ ןעמעלַא טוט

 טור המכח עסייוו יד

 ,ןּפי"ל ערעזדנוא עלַא ףיוא

 טניוו ַא טמוק ץעגרע ןופ
 ןענַאּפשוצ טירט-םערוטש טימ
 טדניברַאפ ןוא זדנוא טנָאמרעד
 ןענַאד ןופ טינ ןטלעו טימ

 --- גנַאל--בעל---ביל

 ;ןטלעוװ ןופ ַאזַא גנַאזעג
 גנַאזעג'ס טימ-ןעמענ רימ
 ןטלעצעג ןוא ןלעצ ןיא

 דמעה ןסייוו ןיא טכַאנ יד
 ,ןּפָאקוצ קידרעביפ טייטש

 טנעוו ןופצ ליד ףיוא טצירּפש ןוא
 ,ןּפָארט קנורט-ףָאלש עטצריוועג

 ? ןטסיב ואוו

 ,רעטכיזעג-הנב 2
 ,רעזייה עטפושיכרַאפ
 ,רעטכיל ןוא ןענָאקלַאב
 ,רעזייוו עמַאזגנומ:ל ןוא



 ןענָארט יװ ,ןטעב ןוא
 ,ןלעטשעג עכיוה ףיוא
 -- הנבל ןופ ךלימ ןוא
 ןלעװש יד זיב ביוש ןופ

 -- ןריט יד רעטניה ןוא

 ,רעטיג ענעסקָאװעצ

 ןריפ סב ,ןדַאילס ןוא

 .רעטינש ןופ רעסעמ םוצ

 ,ןרַאב ןוא ,לּפע ןוא

 --- ,ןברַאג ןוא ,ןלירג ןוא
 . ,ןרַאפעג ןופ גנולק -- ןוא
 .ןברַאטש ןופ לכיימש -- ןוא

 ,ןעמערב ףיוא רעגניפ ןוא
 : רעטסילפ ןיפצ ןּפיל ןוא
 ,ןעמענ ךימ םוק ,טיירג ןיב --
 ? וטסיב ואוו ,וטסיב ואוו ---

 הדועס עקילייה יד

 ,רעדילג ענעגייא עניימ ףיוא טנייהד תונמחר בָאה ךיא
 ;טעב ןופ לטנעוו םעד ןָא ּפָאק ןופ רַאּפשנָא םעד ףיוא
 ,יודיוו ןגָאז טנייה ןכש ןיימ טרעהעג בָאה ךיא
 ,טערב-הרהט רעד ףיוא ןעזעג םיא ךָאנרעד ןוא

 - ,ן'חעש-טייצלָאמ יד טלעפרַאפ טינ -- -- ךָאנרעד
 ; ףור"ןקָאלג םעד עגר ַא ףיוא טמַאזרַאפ טינ
 ,ןעיֵאװ רעדילג ע"לַא ןשיט עקידייל ייב
 ,ףיוא ייז ןצנַאט עטיירגעג ןשיט ייב

 ,ןבָארבעג טיורב סָאד ,ןבייהעג גורק םעד
 ;ןָאצ רעד טלעװק סע ,טסולג ןעמוג רעד
 -- .ןבש ,םייחל ?ןכש ,וטסגייױוװע סָאװ
 .ןָא טייג ,ןָא טייג הדועס עקילייה יד
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 ןכש ַא ןברָאטשעג רעדיוו

 ,דייר עטעקַאנ ,עטוש9
 : ןכָארקרַאפ רעטניוו ןיא זיא טלעוו יד
 --- ,טיױוט רענעגייא ןיימ טינ טקערש ךימ
 ןכש ןיימ ןופ טיוט םעד רַאפ ארומ בָאה ךיא

 ןעק ךיא סָאװ ץלַא טימ ךיז םענרַאפ ךיא

 ; ןעמַארג ןטכַארטוצ טימ וליפא
 -- ןעּפ ןיימ ייב ױזַא טָא גערפ ךיא
 !ןעמַאטש רימ ןענַאװ ןופ יז סייוו יצ

 לתאטיּפש ןיא טניימ סאו יז סייוו יצ
 ?ןבעניָאד סיוא טייג סָאװ ןכש ַא
 ,לאמוצ ,ןברַאטש סָאד טינ זיא יצ
 -- ?ןבעל ןרעיינ ַא וצ טָארט ַא

 / -- עּפ ןיימ רעפטנע ןייק טינ טָאהד סע
 -- ? ןבָאה סע יז לָאז רָאג ןענַאװ ןופ
 --- --- ןעוו --- סָאװ --- ןענַאװ זיב --- עלייוורעד
 ןבָארגַאב ןכש ןיימ ןיוש טגָארט ןעמ

 ,לעוש טייז רענעי ףיוא םיא טגפארט ןעמ

 ,ןדנואוושרַאפ -- רעבירַא רפאנ יו ןוא

 לענוט ַא לָאטיּפש ןיא ָאד זיא'ס

 .ןדנוברַאפ לביטש-הדרהט םעד טימ

 ,לענוט ןצרַאװש ךרוד ,לביטש םוצ
 ,ןגָאזגיז עפיט ךרוד ,עלָאמש ךרוד
 ,לענש-"לענש ךעלדער ףיוא םיא טריפ ןעמ
 .ןגַארפ עניימ גערפ ךיא יו רעלענש ךָאנ

 -- ןעװ -- סָאװ --- ןענַאװ זיב --- עלייוורעד
 ;לביטש ןיא ןיוש זיא רע --- ןכש ןיימ
 .ןעּפ ןיימ טימ ץלַא ךָאנ ביירש ךיא ןוא
 .לביא טימ --- לביארַאפ -- לביטש םָארג

 ,טיינשרַאפ ןיא טלעװ יד .ןעניגַאב
 ; ןכָארקרַאפ רעטניוו ןיא זיא טלעוו יד
 ,טיױט רענעגייא ןיימ טינ טקערש ךימ
 ןכש ןיימ ןופ טעב עקידייל יד רָאנ



 ןיװרַאד

 ,סםַאטש רעזדנוא ןופ ךוב סָאד --- ןעניװרַאד ןעייל ךיא
 ,לָאברַאק ןופ חיר רעד רימ רעביא ןוא רימ םורַא ןוא
 -- םסדעדָאי ןוא ,ךלימ ןוא ,סרעטעמָאמרעט
 .לומ ןייא רַאפ טלמַאזעגנתא טייק"ליטש ליפוזַא ןוא

 ,ךירטש ןייק רעמ ,ןטייהלעצנייא ןייק רעמ קיטיונ טינ
 ; קערש ןייק ךיוא ןוא ,גנורעדנואוורַאפ ןייק טינ ףרַאד ןעמ
 ,ךיז ןופ ןילַא קעװַא ייג ךיא ןוא ךיא םענ טָא
 .קעװַא רערעטייוו ךָאנ ןוא רעטייוו ךָאנ לעװ ןוא

 טכַארבעגנָא רימ טָאה ןיװרַאד עדייז רעטוג רעד

 / קַאז ןלופ ַא ןיא --- רעדנואוו --- תונתמ
 -- טכַאנ יד ,טמוק טנוװָא רעד ,טייגרַאפ גָאט רעד
 .קַאב ןיימ טעלג סעּפַאל טימ רעטָאפ-רוא ןיימ טָא ןוא

 ,ןיימ רעטָאפ ,ענייד לגענ עביל ענױזַא
 ;לעפ עקידרעייפ-טיור עטלזיירקעג ַאזַא
 ,ןירַא קרַאטש םערָא ןייד ןיא ךימ םענ ,ָא
 .לעווש ןייד וצ ,ערהאנ ןייד וצ ךימ םייהַא גנערב ןוא

 ,גנַאטנואגנַארוא ,ןיימ וד רעטָאפ-רוא ,תצ
 ,טנַאק ןדמערפ ַא ןיא ךיא בָאה טעשזדנָאלברַאפ

 ,גנַאזעג ַאזַא סיױרַא ץרַאה ןיימ ןופ ךיא יצ טציא
 ,דנַאל-לגנָאשזד ןיימ ךָאנ טפַאשקנעב-רעמָאיעג ַאזַא

 -- געט עשירעדניק ,עסיז ,עטייוו יד

 ,סיפ עסיורג ףיוא ןצנַאטמורַא טגע"לפ עטַאט רעד

 ,קע ןייז ףיוא ,רעמייב עטסכעה ףיוא ךיז ןעדיוה ןוא

 .סינ טימ גרעב ןגעווטרעזדנוא רַאפ ןפרַאװנָא ןוא

 -- ךיא ןוא .ךעלעפַא עניילק יד --- זדנוא רַאפ
 --- ,רוכב רעד --- ןעוועג ןיב לפַא עטסטלע סָאד
 ,ךירק ןוא גנירּפש ךיא יװ ,ןצנוק ןזייוו געלפ
  ,רָאה סעינעמשז עלופ ןיילַא ךיז ןופ קילפ ךיא יוװ ןוא

 ,גנורּפש ןקנילפ ןטכירעגמוא ןַא ביג ךיא יװ ןוא

 ,ךייזדד רעד ןיא ןטַאס ןטימ ןיוש ךיא ןיב טתא ןוא
 ,גנואווש ַא ,ךיז עדיוה ַא קירוצ ךיילג ןוא
 ,ךיוב ןכייו סעמַאמ ףיוא ּפָארַא לַאפ ןוא
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 ,סיז-םערַאװ יו --- ךיוב רעכייוו סעמַאמ רעד
 ,טסילפ ןעמס:רטש טימ --- וצ ךיז טסריר וד רָאנ יו
 ,סיב ַא שזַא טפַאשביל ןופ טיג עמַאמ יד
 .טסירב עריא וצ ךימ רעפיט-רעפיט טעילוט ןוא

 ,ליטש טרעוו ,"ליטש טרעוו ץלַא ןוא ,ךיז ערונ ךיא
 ;ןוז רעד וצ ןעלטניּפ ,ןצנַאט ןגיוא יד
 --- ,ליפ רָאנ ןילַא ךיא ס:וװ ,דיירפ ַא גָארט ךיא
 .ןופרעד טינ ןסייוו ךָאנ ךעלרעדירב עניילק יד

 סורג םעד רַאפ ,ןיורַאד רעטוג ,ריד קנַאד ַא

 ,םױב-עמלַאּפ רעטנוא םעניימ םַאטשּפָא ןופ

 -- סוניָאקָאק טםעד ןוא ענַאנַאב רעד רַאפ קנַאד ַא

 .םייה-לגנָאשזד ןיימ ןופ הנתמ ערעייט יד

 --- .רֶעהַא םייה-לגנָאשזד ןופ געוו םעד טסייוו וד

 { קילב ןייד ןיא רעדנואוו טימ רימ ףיוא טסקוק וד
 ,רעס רעטוג ,רעביל ,ָא ,ךיוא רשפא וטסייוו יצ
 -- ? קירוצ ףיוא לגנָאשזד םוצ טריפ סָאװ ,געוו םעד

 { טינ רימ ט"לעפעג'ס --- .ןיב ךיא ואוו :םזד ןייז טינ ליוו ךיא
 : דמערפ רימ טרעװ רע --- טציא ןיב ךיא סָאװ ,רעד ןוא
 ,טירט עלעה ןיא ןייג וצ רועיש רעד זיא ליפיוו ןוא

 ידמעה קיטולב ַא בייל ןסייוו ַא ףיוא ןגָארט ןוא

 ,טנעהד-סעּפַאל טימ עקירָאה ענייד טימ םוק

 ,גנַאג-לגנָאשזד ןקידהרובג ןייד טימ ,רעטָאפ ,ָא
 --- ,טנעוו ןוא ּפערט ןופ טלעוו ַא ןופ ךימ קעװַא םענ ןוא
 ,גנַאטנוגנַארוא --- ןוז ןייד קירוצ ןייז ליוו'כ
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 גרעב יקַאר

 / !רעכעה -- ּפעק עסייװ יד ,סיקַאר ,רעכעוו
 { פעק ערעייא ףיוא טור --- טלעוו רעד ןופ המשנ יד --- יינש
 רעכעפ עטיירדעצ ,עטמערוטשעצ טימ ןטניוו
 ,ֿפעטס-טנװֶא םעד ףיוא סנסופוצ .ךייא ןצנַאט

 ,םערוטש ןיא ךיוא ןוא ,יינש ןיא ךיוא ןיב ךיא
 ;טעב ַא ףיוא רעטדימשעג ַא יװ גיל ךיא שטָאכ
 -- :םירוסי ןוא טפַאשביל ךָאנ קירעגנוה ךָאנ ץלַא ןיב ךיא
 ,טעבעג ןיימ זיא ױזַא -- -- -- ךָאנ -- ךתאנ --- ךָאנ

 ,ןקוק וצ ךעלרעדנואוו ךיוא ןוא ענדָאמ ךָאד זיא
 :טימ-טמערוטש םערוטש ןיא ףוג ַא יו
 ,ןקוב ןייא ןיא ךיז טלַאה רע ,ּפמזק רעד -- ָאד
 ,טירט ענעגייא יד ןקילליטרַאפ סיפ יד --- ָאד

 ,םערופ ַא ןעמערופ ןטלָאװ ייז יו ,רעגניפ יד ןוא
 ; סייררעביא ןוא סיר ןדעיַא ץנַאג ןכַאמ
 ,שםערוטש ןוא שטנעמ ,גרַאב ןוא ּפעטס : סנייא טרעוו ץלַא
 ,סייוו --- סייוו --- סייוו --- סייוו זיא ץלַא

221 



 ואוו טינ סייוו רענייק סָאװ טוג

 ,ןבירשעג ריד וצ טױט ןגעוו לָאמניײא טינ
 ,ןבילקעג טיוט םוצ ןיילַא ךיז לָאמנייא טינ
 ;ור רעטצעל רעד רַאפ ןייז טיירג טלָאװ ץלַא יו
 ,ןלָאהרעדיױװ רעטרעוװ יד טינ ןעמ ףרַאד טציא
 --- ,ןלָאש טימ גָאװ ַאזַא ץעגרע טרעוויילג ןוא טייטש סע
 או טינ טסייו רענייק סָאװ טוג ןוא

 :רעלעק ַא ןופ יו ױזַא ריד וצ ףור ךיא
 ;רעלענש ,רע"לענש ,עלַא ןוא וד --- ?וטסיב ואוו

 ;וצ טינ טמוק רענייק רָאנ ,טירט ןכליה סע
 ןטָאנקעג לָאטש ןופ יװ ,רעּפרעק רעפייטש ַא
 --- ,ןטָאש-טנוותצ ןעיולב ןיא טקעדעגנייא טגיל
 .ואוו טינ סייוו רענייק סָאװ טוג ןוא

 ,ןרוּפש-רעקַא יװ ,טירט --- ןגעוו עלַא ףיוא
 ,ןרונש-לגנעלש ,ךָאנ עמערַאװ ,עטיור ןוא
 ;וד -- וד :ךָאנ ןעגנילק סָאכע עשירפ ןוא
 ,ןעגנילשוצנייא סָאכע יד ןָא טמוק טכַאנ יד
 --- .ןעגנילק ץעגרע רעקעלג טימ ןּפָז טבייה טכַאנ יד
 האו טינ טסייו רענייק סָאװ טוג ןוא

 ןעמוטש סָאד טגנערב ,תולוק יד יוװ ךָאנ רעמ ןוא
 ,ןעמוק ןיא טלַאה סָאװ ,טלַאטשעג-שינעטכוד ַא
 ;וטסיב סָאד -- :הרושב ַא ,?לָאמַאטימ ןוא

 ,ןגעקטנַא ןייג ריד םענ ךיא --- ,טיוט סיוא ,קערש סיוא
 -- ףגעװ !עלַא ףיוא ףוג ןיימ ייז ךיא ,ףרַאװ ךיא
 .ואו טינ טסייו רענייק סו טוג ןוא

 ריד וצ םינּפ ןטימ

 ,עפָארטסַאטַאק ןופ רַאה ,ריד וצ םינּפ ןטימ רעדיוו ייטש ךיא
 ;טנעה ענייד רימ ףיוא ףױרַא טסגייל ןוא רימ וצ ךיז טסרעטנעענ וד
 ,עפָאז רעד ףיוא ךיז גייל ךיא --- .ייג ךיא .םייהַא ןייג רימ טסייה וד
 ,.טדנעוועג ףלח םוצ זדלַאה ןטימ חבזמ ןפיוא קחצי יו
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 .ןטָארד עשירטקעלע ףיוא ךיז ןגיוו ךעלּפמעל עוָאטַאמ ריפ
 .ריפ .יירד .ייוצ .סנייא ;ייז "לייצ ךיא .,ייז ףיוא קוק ךיפ+
 ,ןטָאש א --- ןָאיּפש רענעטלַאהַאב א טרעיול ךַאז רעדעי רעטניהַא

 .ריר ןטשרע ןיימ ףיוא ןטרַאװ --- ןטרַאװ עלַא ןענָאיּפש יד ןוא

 ,ןטוג טימ קעװַא ךיז ביג ךיא זַא -- 1ןרעיול רעייז סתצוו וצ

 ,רַאה ןיימ --- גונעג ,דרע רעד ףיוא גונעג טַאהעג בָאה'כ :גָאז ךיא זַא
 .ןטונימ עטצעל עניימ ןיילא סיוא ריד ךיא לייצ טָא --- טסעז וד
 .רַאנ ַא ןופ ַאזַא לכיימש ַא טימ ייברעד ךָאנ לכיימש ןוא

 ןעמעוו רַאפ ןוא -- רעד טָא לכיימש ןיימ םענעגנַא טינ זיאס ןעמעוו רומזפ
 .ביל טָאה סָאװ םעד רַאפ --- .גָאזנָא ןוא גנונעפָאה רעטיול זיא רע
 ,ןעמערב עטכַאמעגוצ ןיא ןַארַאפ תמא רעמ ךָאנ ץלַא זיא סע
 ,ּפי=ל רענעגנַאהעגרעטנורַא ןַא ןופ לכיימש ןמורק םעד ןיא ןוא

 בוט יכ

 ,זדילזיר ַא ןלָאמעג ןוא טנווייל ַא ייב ןענַאטשעג זיא רעלָאמ א
 ,ףוג םעניד ַא ןלָאמעגוצ הילת רעד וצ ךָאנרעד ןוא
  ןעילפ ןיא ט"לַאה סנבזו ,לגיופ-רעייפ ַא ,ףוג ןרעביא ,ןביוא ןוא
 ,ףױרַא-ףױרַא לבָאנש ןטימ סנקלָאװ עקיטכיזכרוד וצ

 .ןעמונרַאפ קינייװ-קינייו ךיז רעלָאמ רעד טָאה ףוג ןטימ |
 | ;יײיז טימ קיטרַאפ ןוא ,ךירטש ַא -- טנַאה ַא ,סופ ַא
 ,ןעמורתצ עטייוו יד וצ ןבעגעגּפָא רע טָאה טפַארק עצנַאג ןייז
 .ייווצ יד לגילפ יד ןופ ןציּפש עקידרעייפ יד וצ ןוא

 ןטיבעג -- טשימעג ברַאפ ַא ךָאנ ברַאפ ַא -- .לבָאנש םוצ ןוא
 . ףרַאש ןוא טלַאק ןטָאש ןיא ןעגנַאהעג זיא ףוג רעד
 ,ןטילעג רעדנוזַאב ןוא ,טרַאװעג רעלָאמ ןטימ ןעמַאזוצ ןוא
 .ףרַאד ןעמ יװ לענש ױזַא טינ ןעמוק סעיניל עטרַאגעג יד סָאװ

 ,ןברתפ עקיטכיר יד ןיא ןעמוקעג עטרַאגעג סָאד זיא ףוס שבוצ
 ,טולב ןתמא ןטימ טפירטעג טָאה לגילפ ןציּפש יד ןופ
 ןברַאטש םענעגייתצ ןרַאפ יו טרעווילגרַאפ ןענתאטשעג זיא רעלָאמ רעד
 .מוג זיא סע :טגָאזעג ןוא דליב ןפיוא טקוקעג ןוא ,טקוקעג ןותִנ
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 דיל-גיוו ןיימ

 דיל-גיוו ןייז טגניז רעדע!
 ; ןיירַא ףוס ןיא זיב
 -- ךיל"גיוו ןיימ ךיוא ךיא גניז
 ,ןיימ זדמשנ ,ףָאלש

 ,ןעמַאטש ןבָאה רעטעלב

 ; ןיירַא ךיז ןעלצראאוו

 -- ןעמַאמ ַא טָאה רעדעי
 ,ןייא ,ןבעל ןיימ ,ףָאלש

 יןענעענעג געט עסייוו

 ; געט-רעטניוו עסייוו

 ךיא ןעקרעד טירט עניימ

 .לעוו ןסייוו ןפיוא

 ןוויוא ןַא טצייה עמַאמ
 ,דנַאל-רעטניוו ַצ ןיא
 --- ןווייה ףיוא גייט ַא טענק
 ,דנַאר זיב לופ רעטלומ

 ,לגייב טרעגלעוו עמַאמ
 ,פָאט ַא ןיא ייז טפרַאװ
 לגייט עטצעל סָאד זיב
 ,ּפָארַא טערב ןופ טייג

 למערק ַא טָאה עמַאמ
 ,קרַאמ ןט"לַא ןפיוא
 למעז ןוא טיורב ,לגייב
 ,קרַאק ריא ףיוא יז טּפעלש

 דיל-גיוו ןייז טגניז רעדעי

 ;ןײרַא ףוס ןיא זיב
 --- דיל-גיוו ןיימ ךיוא ךיא גניז

 .ןייא ,ןבעל ןיימ ,ףָאלש

 ןרערט טימ טנייוו עמַאמ

 --- גננגללק ןעמוטש ַא ןיא

 ןרעטש ןגנוי ריא ףיוא

 .קָאל ַא יורג ןיוש טננעה
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 ,ןּפיל יד טסייב עמַאמ
 .,לעוש רעד וצ טרעדינ
 ןּפיז רעטייוו טמענ ןוא
 ,לעמ טימ קעז עלופ

 ,עסייוו ַא טרעוו עמַאמ
 קעז ןופ קַאז --- סריא דיילק
 ,ןסייב ןופ ,ּפיל ףיוא טו"לב
 ,טקעדרַאפ סייוו ךיוא טרעוו

 ,לטעטש:-טבולח ,ךיז יירד

 ; טניוויולסיכ םעד ןיא
 לטעב-רעגנעה ַא ןיא
 ,דניק סעמַאמ ךיז טפרַאװ

 .,"לקירטש ספאד טיצ עמַאמ

 ןייא סע טליטש ןוא טגיוו
 -- לקיוו ַא טיירד עמַאמ
 - .ןיימ המשנ ,ףָאלש

 רעלדנַאװ ַא זיא עטַאט
 ,טסיוו ןגעוו רעביא |

 ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר
 ,טסימ ןפיוא רע טכוז

 ןעניפעג סעקנישזָאר
 ,טרעשַאב טינ םיא זיא
 ןעניז ןטרירעג טימ
 ,דרע רעד וצ רע טלַאפ

 ,רענרעד ףיוא טגיל עטַאט
 --- ּפצלַאג ןיא ףיוא טגנירּפש

 רענרעה עקידרעייפ

 .ּפָאק ןופ םיא ןרַאּפש

 ןטייר רע טמענ גנולצולּפ
 ,קָאב ןד"ליוו ַא ףיוא
 ןטייז יד ןיא םיא טגָאלש
  .קָאטש-ןרָאד ַא טימ
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 ,םיא קָאב רעדליוו רעד טגָארט
 ,גנירג רעלדנקצ ןַא יו
 םיקחרמ ןופ ץענערג
 ,גנילש ךָאנ גנילש רע טגנילש

 ,ןלייא ןטימ ןיא ןוא

 ;יײרערַאנעג -- צז

 ,ןליימ עלַא וצ ףוס
 ,ייברַאפ גָאט רעד ןוא

 םעטָא ןָא טגיל עטָאט

 ,ןייש רעטצעל ַא ןיא
 --- -- ןטָאש ןיא טיײגרַאפ ןוא
 ,ןייא ,ןבעל ןיימ ,ףננזלש

 ךיז טײרּפשעצ בוטש רעביא
 .ןַאװ רעקיטנוװָא

 ךיז טזייווַאב לעווש רעד ףיוא

 ,ןַאמערָא-רעלטעב

 ,ןוויוא םוצ וצ רע טצנַאט
 ,ןײרַא ּפָאק םעד טקור
 ןיבמ-"?גייב ַאזַא/

 ?!ןייז ןעד רעוו ךָאנ ןָאק

 רע טגנילשרַאפ ןוא רע טּפַאכ
 ,גנולשעג ןייא טימ ץלַא
 רע טקנירטרַאפ ךָאנרעד ןוא
 ,קנורט ןקידעכָאק

 ןעמיוק ןיא ילפ ַא ןוא
 ,ףוג ןצנַאג ןטימ
 ןעמיוק ןיא ױזַא טביילב
 .ףױרַא סיפ ןעגנעה

 ןעלמַאטש ןּפיל יד ספבאוו
 ? ןייז זרמא סע לָאז

 --- ןעמַאלּפ יד סיוא טשעל טכַאנ
 ,ןיימ המשנ ,ףָאלש
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 --- ןגעוו עסייוו יד ףיוא
 ןיימ ןבעל ןופ רוּפש
 --  ןגעלעג יװ ךָאנ טגיל
 ,ןייא ,ןבעל ןיימ ,ףנב:לש

 ,רעלטעב ךָאנ זיא רעלטעב
 ,דנילב ךָאנ זיא רעדנילב
 .עילטעּפ ַא רעה ןוא ןיה
 ,טניו רעד םוא ךָאנ טגיוו

 ,רעלדנַאװ טבענופ שרוי

 :סיר א ביג סנייד ץרַאה
 ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר
 ,סיז טינ רעמ ןענייז

 ,רעטיב --- וילדויל-עלייֵא

 ,םס --- וילל-װל-עלייַא
 -- רעדיל עניימ --- ןגייווצ
 ,םַאטש םוצ ךיז ןעיצ

 רעליימ עלַא רעביא
 { ןייוו יוװ טולב ןיימ טנירי

 :עלייַא ,וילריל-עלייַא
 ,ןייא ,ןבעל ןיימ ,ףָאלש

 ענמיה

 ,רעלעט ןיא ּפוז ןוא שיילפ
 ; גנולק-רעסעמ-לּפָאג
 ,רעלענש ףיוא ,לענש ףיוא טסע
 ,גנולש ןופ דיל סָאד טגניז

 ןרָאדימָאּפ ,סָאטעל

 ; טפַאז טימ לופ ןענייז
 ןרָאק ןופ גנַאז ןייא ןיא
 ,טפַארק טימ רוי ַא טגיל

 .,לסיש ןיא סיג ,רעכוק
 --- ג ךָאק רעטייוו םעדכָאנ
 ,לסיבַא ךָאנ ,לסיב
 .ךָאנ לסיבַא ןוא
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 ןגָארט תומהב קיצכעז
 -- ,ךלימ סרעטייא ע"לופ
 ןגנפצלש לָאז --- טקלעמ ,סרעקלעמ
 ,ךליהעג-םיוש רעסייוו

 ,רעמע ןיא ךלימ זדנוא טגנערב
 ,גורק ךָאנ גורק ןָא טסיג
 ןעמענרַאפ ץלַא טוט ףוג
 .גונעג ןופ טינ סייוו

 ןסיוועג-טיוט ןוא טיורב
 --- :ּפונק ןייא ןיא זדנוא טלַאה
 ,ןסיב םוצ ביול ַא טגניז
 ,םוז וצ ביול ַא טגניז



 זיאולעה וצ רַאלעבַא ןופ רעדיל

 ֶן

 טסירגעג יז

 טסירגעג ייז ,טסירגעג יז
 ,טסיב וד ואוו טלעוו רעד ןיא
 --- זיאולעה ,זיאולעהד

 ,זיאולעה

 ריד וצ טקידניזעג בוהזה'כ
 ,ריר ןיימ טימ ,רעק ןיימ טימ
 -- ריט ןייד ןיא ּפַאלק ןיימ טימ

 | ,זיאולעה

 :טרעװשַאב טָאה ּפַאלק ןיימ לייוו
 -- ,טרעשַאב -- רענייד ןיב ךיא
 ,טרעהעג קיביײא ריד וצ

 ,זיאולעה

 ,קנַאדעג ןופ גנואווש ןיימ טימ
 גנַאזעג-רעדנַאװ ןיימ טימ
 :גנַאלק ןקיטכיל םעד וצ

 ,זיאולעה

 יגנואווש רעשלעטָאטסירַא
 --- יגנוצ ןופ טייקטשטנעבעג ןוא
 -- ;גנוי זיא ןבע"ל ןייד לייוו

 ,זיאולעה

 טיירג זיא ןבעל ןייד לייוו
 טייהרעטקילייהעג ןייז
 -- ,טדיישעצ יא ,טבילעג יא

 | .זיאולעה

  ףדרע רעד ףיוא קילג רעבָא
 ,טרעטשעצ עטסטנעָאנ ןופ טרעוו
 --- ,טרעקרַאפ טעז טלעוו יד לייוו

 | ,זיאולעה
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 ןייצ ןוא טפיג --- טלעוו יד ןוא
 --- ןייג םענעלַאפרַאפ ןופ
 ,ןייבעג ןיימ טגתצירַאפ טָאה

 ,זיאולעה

 ,ףוג ןיימ טלּפירקרַאפ ןוא
 ,ףורַאב ןיימ טמעשרַאפ ןוא
 : ףור ןיימ טקיטולברַאפ ןוא

 ,זיאולעה

 ,טנערברַאפ --- רעכיב עניימ
 ,טדנעלרַאפ --- רעדיל עניימ
 -- .טנעוו ןיא טרעיומרַאפ ךימ

 ,זיאולעה

 ,טייוו ןיב ךיא ,טייוו ןיב ךיא

 ,טייז ַא ןָא טלעו רעד ןופ
 : טיירש ךָאנ ץ"לַא ץרַאה סָאד רָאנ

 ,זיאולעה

 :ןערב ַא זדומ ןיא טוט
 -- ?ןעשעג רעדנואוו ַא טעוו

 -- ןעז ךיד שטָאכ טיוט ןרַאפ
 ,זיאולעה

 ,ךַאװ ןוא סָאלש --- רימ םורַא

 ,ךַאד רעשיריטסַאנָאמ
 --- ,ךַאנתאמ רעסייוו ַא ןיב

 ,זיאולעה

 װ

 קילג ַאזַא

 ,ןלעװ וצ ךיד -- קילג ַאזא
 ;ָאטינ טסיב :עז ךיא שטָאכ
 -- .,ןלעווש יד רעבירַא טערט
 .ָאד ייס-יוו-ייס ךָאד טסיב

 ןטייצ ןופ ןעמַאצ עלַא
 ; ףרַאװרַאפ ןוא סיוא ךיא .סייר
 ןטייו ןופ ןעלגילפ יד ףיוא
 .ףרַאה ַא יו ףיוא-ךיא ליּפש



 רעיירפ ַא ןופ טלעוװ ַא ןופ
 -- .רוּפש ַאזַא טכיױל ַא טיג
 רעייפ'ס רימ ןיא ןֹנִא ךיז טדניצ
 .רודַאבורט-גנוי םעד ןופ

 ןעגנוי ןשיוצ גנוי ַא ןיב
 ,ןייוו ןוא סעדַאנערעס
 ,ןעגנולקעצ טרעוו גנַאזעג ןיימ
 .ןײרַא רעצרעה ןיא טליּפש

 ,רעיורט ןייד ןופ סיוא ךיז וט

 ,דיילק ןשענָאנ ןייד ןופ
 רעיומ ןיימ ןופ טנעוו יד ךרוד
 ,דיירפ עשירַאטיג טגָאלש

 -- ,"לגניי ַא יװ ץנַאט ךיא .,עז
 -- ?טימ טינ וטסצנַאט עשז-סָאװ

 לקניוו טבענעג:נ:לשרַאפ ןיא
 ? טינקעג וטסייטש עשזי-סָאװ

 ,רעדילג עטרעווילגרַאפ טימ
 ;טעבעג ןטמוטשרַאפ טימ
 רעדינַא ךיז גייל רעסעב
 .טעב ןקיטשרָאד ןיימ ףיוא

 ןּפיל יד טימ סױרַא דייר
 :לוק ןטמערַאװעצ טימ
 -- ירעביל ןיימ ,רעיירטעג ןיימ
 - .לָאמַא יוװ ,לָאמַא יו

 ןלעװ וצ ךיד קילג ַאזַא
 ; ָאד ךיד ןבזה וצ ןוא
 ןלעווש יד רעבירַא טערט'
 .ָאטינ טסיב -- עז ךיא שטָאכ

 א ||

 רעה ,זיאולעה

 --- רעה ,זיאולעז
 ; ןסיוו ייז ,ןסיוו יז
 ףוג ןיימ ןופ יירשעג סָאד
 .ןסירעגרעביא ךיז טזה
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 טנייפ רעד טָאה ףוג ןיימ ףיוא
 ;ןטירעג היח ַא יװ
 טנייפ רעד טָאה ףוג ןיימ
 ,ןטינשעצ רעסעמ ַא טימ

 טיוה רערעדנַא ןַא טימ

 ,ןגיוצרַאפ ךיז דנואוו יד טָאהד

 רעמ טינ ןיוש קוק'כ רעבָא

 .ןגיוא יד ןיא ט"לעוו רעד

 -- ?ןעשעג זיא'ס ױזַא יו
 ;ןגערפ וצ סָאװ ָאטינ ןיוש
 ןעק ךיא --- רָאנ סייוו ךיא
 ,ןגעקטנַא ריד ןייג טינ רעמ

 ,טסיזמוא זיא ןייג ןיימ ןוא
 :ןכיירג טינ יוו"ייס ךיד לעוו'כ
 ךיא -- ,רעקיניּפ רעד טינ
 ,ןכייצ ןש'ניק םעד גָארט

 ןֵע

 געט טניימ

 ,עטלייצעג --- געט עניימ
 ,קיבױטש --- טירט עניימ
 ,עטלייורעדסיוא ןיימ ,ריד רַאפ
 ,קיבײא ןבעל ךיא ליוו

 ןעניגַאב רעד טלַאפ סע

 ; ןקיכָאנק טםבעד ףוג ןיימ ףיוא
 ןעניד ךיא םענ גנַאזעג טימ
 .ןקיכגי ןיימ לרוג ןיימ וצ

 ןעניּפש וצ דָארניּפש ףיוא יצ
 ,ןרַאש וצ רענייטש יצ

 ןענידרַאפ וצ סייווש ןיימ ןיא
 ,ןרַאד ןיימ טייצלָאמ ןיימ

 ןבייה ךיז טמענ ןוז רעד וצ
 ,רעטרעטיישעג ןיימ גנַאזעג ןיימ
 ןביולג ךיוא ןעגנערב וצ ידכ
 ,רעטרעטייוורעד ןיימ --- ריד וצ



 ,ןסירעצ ןרָאי בָאה ךיא
 ,רעדיילק רעקיטש טסייר ןעמ יו
 - ,ןסיוורעד ךיז ןיילַא ידכ
 ,רדס ַא טָאה טלעו יד יצ

 ןסירגַאב ךימ טמוק טציא

 :ענענורטנַא ןיימ ור ןיימ
 ןסיר עלַא ץנַאג ךַאמ ךיא

 ,םענענופעג ןיימ דוס ןיימ טימ

 ןעמוקעג זיא ןוז יד

 ,רמוש רעקיצניג ןיימ ןייז

 ןעמוקעג ןזיא ןוז יד

 .רעמ ןייגרַאפ וצ סינ ףיוא

 ֵׁש

 םוט םוי

 .בוט-םוי .בוט-ם||
 .רעסעלש ןוא טנעוו

 ,ןיליד עטלַאק
 .רעסעמ --- ןוא שיט

 ,רעטלעק ךָאנ --- שיט

 ; ןריורפעג-ןייטש
 ,ךייא ץנַאט םוצ ףור'כ
 .ןרָאי עניימ

 ---! ןענייוו טָאטשנָא
 -- ,רעטרעוו ךיא קנירט
 ,עטגָאזעג טינ
 .עטרעהרעד --- ךָאד

 .רוכיש ןוא קנורט
 --- .ןעגנורּפש :עסייה
 ,ןעגנורּפשעגּפָא
 .ןעגנוזעגּפפצ

 - .רירנָא ןַא רעה'כ
 -- 1 סעמעוו --- 1? רעגניפ
 ךתאד ךיא ןיב סָאד, ---
 ,תמא ןַא ףיוא,
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 ,רעטסעווש ןייד --- ךיא,

 ;עמַאמ ןייד --- ךיא,
 ,םולח ןייד --- ךיא,

 * -- .ןעמַאזוצ ץלַא

 ,בעטסעווש --- עמַאמ

 --- ,ןעמַאזוצ ץלַא -
 םוטיםוי ןיימ עז

 .ןעמַאזרַאפ טינ

 ענעטלעז יד-טָא
 - {ןטונימ
 רעסעמ סָאד ,עז
 - ,ןטולב ןָא טבייה

 .רעטנעענ ,רעטנעענ

 --= = += .רעבירַא .ןיוש

 קעד ַא םענ
 .רעביא ךימ קעד ןוא

 ,רימ טוג זיא טציא
 ; רעסעב ךָאנ --- טציא
 --- ,בוט-םוי ןיימ ,ףָאלש

 ,רעסעמ ןיימ ,ףָאלש

 עו

 הלפתיטנווַא טרַאלעבַא

 --- ,טָא)
 ? וטסיב רעוו
 ןיב ךיא רעוו
 : ךיא סייוו
 דרע
 --- ,רמוח ןוא
 רַאלעבַא
 .ךיא סייה

 ,טָאג

 --- ? ןטסיב ואוו

 ןיב ךיא ואוו

 : ךיא סייוו

440 



 --- ולעצ
 טנ"ילע ןיא
 גָאט ןיימ
 ,ךיא סייטשרַאפ

 : דיל

 ,טפַאשביל ןוא
 דלודעג
 ; ךיא גתצמרַאפ
 דיילק
 ריזנ ןופ
 קידלודעג
 ,ךיא גָארט

 ,גֹנָבז
 ,ןטסייו יצ
 טייוו זַא
 -- ןענַאד ןופ
 טרַאװ
 ,זיאולעה ןיימ
 ןעמוק לָאז'כ
 ןענַאּפשוצ

 --- ,טרַאװ
 - תולג ןיא

 ךיז ןיילַא
 ; ןבירטרַאפ
 ךיז
 ןברק ַא רַאפ
 ןיילַא

 ,ןבילקעגסיוא

 טרָאד
 ,תולג ןיא
 עדנילב ןיא
 --- ןדיירפ
 טסקַאװ
 --- דגיק רעזדנוא
 םיורט רעד
 .ןדייב זדנוא ןופ
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 טסקַאװ
 : גנונַא ןיא
 .צלַא ןופ ---
 ןטייז

 טמוק
 הנכס יד
 ןדרעוװש ףיוא
 ,ןטייר וצ

 טמוק
 טלעטשרַאפ
 ןטוג ַא רַאפ

 .ןדייז
 טדער
 טפושיכרַאפ
 ךע"לטעג טימ
 ,ןדייר

 טנַאה
 ןפרַאװ טמענ
 רענוד טימ
 --- ,ןצילב
 טּפַאכ
 דניק סָאד
 עקידרעווש ףיוא
 .ןציּפש

 ,טכעטש
 : ךָאנ טגניז ןוא
 דניק סָאד -- ,
 : ןכָאטשעג
 --- ,טָאג
 הרובג ןייד
 ןייד ןוא
 *----,ןוחצינ

 ּפָאק
 סרַאלעבַא
 עטרַאה ףיוא
 ; ןטסיופ



 --- ,טָאג

 רעדיוו בייה |

 דרעווש ןייד

 ,ןזױלבטנַא |

 ,בייהד
 ? וטסטרַאװ סָאװ
 ןגלָאפ ךימ
 ; ךיא סייה
 -- ,טפג
 ? וטסיב רעוו
 --- ןיב ךיא רעוו
 ,ךיא סייוו
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 ןגיוא עטיור טימ לקילָארק ַא ןופ טוט ןפיוא רפסה
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 ,שיט-סעמלַאּפ םבייב טייטש רתצטקָא
 ; קי"לָארק ןסייוו ַא ףױא-טסעמלַאּפ
 --- שיױפ זיא טולב ,קימָארטש זיא טולב
 .קילָאברַאק טימ ּפָא טנעה יד טשַאוװ

 סָאלש רעטניהַא טעװעדָאהעגסיוא

 :ןגיוא עטיור טימ ךעלקילָארק
 סָאװ ףיוא ףערט ןוא סייוו ןוא ייג

 !ןגיױט עניוזא ךעלקילַארק

 טגנַאלרעד ןַאמ ַא סָאװרַאפ ףערט
 יז ירפרעדניא עלַא ,עלַא
 ,קנַארטעג שירפ טימ עלעסיש

 ,עזורוקוק טימ עלעסיש

 דניק-קילָארק ַא סָאװרַאפ ףערט
 ,ןגיוא עטיור-קינוז טימ טכוז
 טניפעג סע ןענַאװ זיב --- טכוז
 .ןגייז וצ ףיױא ןעלּפָאנ סעמַאמ

 ,ןײרַא ךלימ סעמַאמ רעד טגייז
 -- - ,רעסע ןַא ןילַא טרעוו סע זיב
 ,ןייא-גָאט ,סיוא-גָאט ױזַא טסקַאװ
 .רעסערג ץלַא טרעוו ,רענעש ץלַא טרעוו

 ,טייל רעצנַאג ַא יױזַא טרעוו
 ,ןקורט זיב עלעסיש סיוא טקעל
 ,טייק ןוא ע"לעיורטש ַא טּפַאכ
 .ןקור סעמַאמ ףיוא טגנירּפש ןוא טצנַאט

 ןַאמ רעד טָא זַא ,סייוו ןוא ייג
 ,ןליטש רעגנוה ןוא טשרָאד טוט סָאװ
 ,טנַאה ןייז ןיא לדָאנ ַא טגָארט
 ,ןליצַאב טימ עטמסרַאפ ַא

 טנַאה יד טָא זַא ,סייוו ןוא ייג
 ןטפיגרַאפ --- ןכעטשניירַא טעוו
 דנַארב טימ ןדניצנָא טעוװ ןוא
 ,ןטפיטשרַאפ לקילָארק ןסייוו



 ןײלַא ןליײטּפָא םיא ןוא
 --- ,ןטדנעלרַאפ ,ןטשלחרַאפ ַא
 ןייגרעד ףרַאד רָאטקפאד ַא לייוו

 !ןטנעמירעפסקע ךרוד סעּפע

 טגיל ןתעליתעמ לקילפארק
 ,קידנעלב ןגיוא יד ,םוטש ןוא ליטש
 ,טגיוו ןוא טגיוו רע ,טױט רעד ןוא
 .קידנעטש ףיוא ןייא םיא טגיוו רע זיב

 - ,ןיימ רעדורב וד ,לקילָארק
 ,ןגָארט ךיד שיט-סעמלַאּפ םוצ עז'כ
 ,ןײרַא ךיז ןיא טיוט ןייד םענ'כ
 ,ןגָאלקַאב טיוט ןייד וט ךיא ןוא

 ,טייטש רעסַאװו טימ עלעסיש
 ;ןגערב עלַא רעבירַא לופ
 -- טיורב ןייד --- ּפיורג-עזורוקוק

 .ןגעלעג רעהַא זיב יו ,טגיל

 ?ןעװ רַאפ ?סָאװ וצ ?סָאװרַאפ ,ָא
 : ןגָאז ךיא וט שידָאמטלַא רָאג
 ןעז סע ףרַאד סָאװ ,גיוא םוצ ייוו
 .ןגָאלקַאב ףרַאד סָאװ ,ליומ םוצ ייוו

 ,ביול וצ ריד ךיא ךוז רעטרעוו

 {ןגיוא עטיור טימ "לקילפצרק
 ,ביוטש טגָארט טניוו ןוא ,יינש טגפצרט טניוו
 .ןגיולפרַאפ טניוו ןיא טרפצוו ךיוא טרעוו
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 ,רעיוט ןוא ןעמיוק ףיוא עסיורג ןבַאטשכוב ריפ
 ---.סע ,רָא ,יס ,יישזד---+ ןבַאטשכוב ריפ ,עסיורג ריפ

 ןעילב ןבַאטשכוב יד .ןענעענעג געט-לירּפַא
 ,זעב ןוא ּפילוט רעד טילב סע רעדייא ךָאנ

 ,ןעניגַאב ןיא סױרַא טייג ןוז ענעדלָאג ַא

 ; טיזיוו ןעירפ ןיא גנילירפ רעד ןָא טמוק סע
 ,ןעניז ןיא ןברַאטש סָאד ןגָארט רימ --- עלַא רימ
 ,טירט סרָאטיזיװ םעד טפַאשביל טימ ןשוק ןוא

 ---:טקיגיירעג זיא ץרַאה סָאד ,טרעטיילעג זיא בייל סתאד
 ;ּפָאק ןטסלקנוט ןפיוא טכיל עטסקיטכי"ל סונזד
 ,טקיניײארַאפ ןייז ןייּפ ןיא ןע'כס ַא טימ טוג זיא'ס
 - .בָאג עקילייה ַא יװ ,ןייּפ יד ןגָארט ןוא

 ,גנילירפ ןופ כיײהנָא ןיא ןוא ןוז ןיא ןוא טיוט ןיא
 יוצ שםוק טיײקטנעָאנ ןיא ןוא ,ףיוא םוק ןוא ,ףיוא ייג

 --- ,גנולייה עקיבלַאז ַא יו ייז ןוא ,סניימ דיל .ָא
 .ור ןוא חוכ ןוא ןביולג ייז ,סניימ טרָאװ ,ָא

 ,ןעעז ץלַא ןגיוא יד ןטונימ עטצעל ןיא
 ;עי עקיבייא סָאד --- סנּפָאקוצ ססוג םייב
 .ןע'עידַא טימ לופ זיא ,םיורגלימ ַא יוװ ,ץרַאה ןיימ
 ,עידַא רעיינ ַא רעמייב ףיוא טילב טָא ןוא

 ,סענורטס עטדעטיצרַאפ --- ןלעווש ןענייז רימ רַאפ

 :סנ ַא -- רעטסצנעפ ַא ןופ ביוש ַא זיא רימ רַאפ

 --- ,סענורט ןוא גנילירפ ןופ דסח םעד טימ-םענ ךיא

 --- --- +סֶע ,רַא ,יס ,יישזד ןופ רעיוט ןוא ריט ,עידַא

 .ָאדַארָאלאקק ,רעוונעד ןיא םוירָאטַאנַאסיקַאוויּפס ןופ ןלַאיציניא יד



 ןעניגַאב רעלעה ַא

 --- } טײרּפשרַאפ טגיל רימ רעביא ןעניגַאב רעלעה א
 ,דרע ,רעדנַאנופ ךיז ןפע
 ,רימ רַאפ טיירגעג ייז
 ; טיירגעג ריד רַאפ ןיב ךיא יו
 ,רימ רַאפ ןביוטש ענייד סיוא רעטייל
 ;רעדילג עניימ ריד רַאפ טרעטיילעגסיוא בָאה ךיא יו

  ,דרע ,עז

 ..רעדינַא ריד ףיוא ךיז ךיא גייל טנא
 ,ןרָאװעג םייוקמ ןענייז ןעגנַאלרַאפ עלַא שניימ
 .,טרעהרעד ןרפצוועג ןענייז ןטעבעג עלַא עניימ
 סנכערברַאפ עלַא ןוא דניז עניימ עלַא ןוא
 ,טנכערעגסיוא יודיוו ןיא יו טלעו רעד רַאפ ןפָא ךיא בָאה

 ,טרעהעג ףוג ןיימ ןעמעוו וצ
 ,דרע ןוא למיה ךיוא ןרעהדעג
 ,ריּפַאּפ לקיטש סָאד טָא ךיוא ןוא

 .רירַאב ןטצעל ַא טימ .,ןייז ןָאק ,ןָא ריר ךיא סָאװ

 ,סיורג ןענייז דרע ןוא למיה
 ,רעסערג זיא ריּפַאּפ לקיטש סָאד רעבָא

 ,רעסערג ךָאנ --- ריּפַאּפ לקיטש ןפיוא טרָאװ'ס ןוא

 -- טרתאוו עטצעל סָאד ןעגניזּפתא לעוו'כ

 ;טגָאזעג ןיוש ךיז וצ "לָאמנײא טינ ךיא בָאה ױזַא

 טרָאװ עטצעל סָאד --- עז ,קיטּפַאהרָאװ ,רעבצ

 ,טגָאלש ,רעטנפעעג-טשרע ןַא יװ ,לַאװק ַא יװ

 טרָאװ עטצעל סָאד --- עז ,קיטּפַאהרָאװ ןוא

 ;טצעל טינ לָאמניײק ,טינ לתאמנייק זיא

 ,דלעפ שבענעפגא ןַא ףיוא יו ,גיל ךיא

 ,טלעו רעקיטסברַאה ַא ןופ טעב ַא ףיוא

 ,טצעז םעטָא ןַא יו יוט ַא טימ דרע רעד' ןופ ןוא

 ,ריד ףיוא ,טניירפ ןיימ ,טרַאװ ךיא ןוא

 ---:ןעמוק טסלָאז וד ריד ףיוא טרַאװ ךיא

 טרָאװ עטצעל סָאד --- עז ,קיטפַאהרָאװ ,ָאי
 ,טצעל טינ לָאמניײק ,טינ לָאמנייק זיא

 ,חרזמ ןופ ןָא םוק

 ,ברעמ ןופ ןָא םוק
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 ,םורד ןופ ןָא םוק

 --- ,ןופצ ןופ ןָא םוק
 ,ןָא םוק --- טסליוו וד רָאנ טייז א רַאפ} סָאװ ןופ
 ןפָא ןענייז טלעװ ןופ ןטייז ריפ עלַא לייוו

 רימ וצ םוק

 .םוק ,רימ וצ םוק
 --- טסמוק וד זַא ןוא
 טימ-גנערב

 --- ,רעדניק ערעזדנוא עלַא
 ,55525 .עגייד יאס ,עניימ יאס

 ,תורוד ערעטעּפש יד ךיוא טימ-גנערב
 --- ,ןריובעג ןרעו טשרע ןפרַאד סָאװ
 --- ,ןגָאז טרָאװ עטצעל סָאד עלַא ייז וצ ליוו ךיא
 דרע רעד רָאג רעביא :עז ,קיטפַאהרָאװ ,לייוו
 ,ןגָאלש טמענ טולב ןקימָארטש טימ ,ןסייה טימ
 ---(? ןגָאז ךיא לָאז ױזַא יו טרָאװ עטצעל סָאד)
 ,רעדניק עלַא טימ ןעמַאזוצ ,וד ןוא

 ןגָאוט ןוא ןעמענ טסעװ ,ףוג ןיימ ןעמענ טסעוו
 -- ןרעהעג קיבײא ףיוא טוט ףוג ןיימ ואוו ,ןיהַא
 ---(ןגָאז טינ רענייק ןָאק טרָאװ עטצעל סָאד)
 ,ןגָארט ןוא ןגָארט ןוא ןגָארט ךימ
 ;ןרעװ טינ טרעטַאמרַאפ לָאמנייק ןוא
 ןבעגעג הכרב ןיימ ריד ךיא בָאה ױזַא
 ,ןבעל ןיימ ןופ ךיוה ןטצעל םייב
 --- ,ןגָאט ברע דלעפ ןקיטסברַאה ןפיוא
 --- (ןגָאז לָאמַאכָאנ ךיז טליװ טרָאװ עטצעל סָאד)
 ןכיירג טינ לָאמנײק טסעוו --- עז ,קיטפַאהרָאװ ןוא
 ןרעהעג טוט ףוג ןיימ ואוו ,טרָא סָאד

 -- ןןגָארט ןזומ ךיז ףיוא קיביײא ךימ טסעוו ןוא
 ,(ןגָאז טינ רענייק רעמ טעװ טרָאװ עטצעל סָאד)



 טשטנעבעג יז

 --- ןייועג טימ לופ --- םינּפ ןייז
 ,רעביא טייג החמש רערעטיול ןיא
 --- ןיילק ןוא ךַאװש --- ףוג ןייד
 ,רובג ַא--- זיר ַא סיוא טסקַאװ

 ,ךָארב ןיא עדימ יד ,טנַאה ןייד
 ג רעדיוו הכרב ןיא ףיוא ךיז טבייה
 ךָאי ,טקיליײהעג ייז ,טשטנעבעג ייז
 .רעדיל ןוא טיוט ןופ ,טפַאשביל ןופ

 ,דנַאר סרבק םייב ןענַאטשעג טסיב
 --- ןטָאשרַאפ ןורָא ןַא לדיר ַא טימ
 ,דמַאז סרבק םעד טציא רעייט רימ זיא
 ןטָארטעג םיא ףיוא טָאה סופ ןייד לייוו

 ,סיפ ענייד וצ לָאמַא לַאפ ךיא יו
 ןרירָאב דמַאז םעד טציא וצ ךיא לָאפ

 זיר ַא ןופ הרובג יד ליוו ךיא
 ןריּפשרעד םעניימ ןיא ףוג ןיא ךיוא

 דרע ןפיוה ַא ףיוא ךיא בייה
 ,רובג ַא ןופ טפַארק רעטריּפשרעד טימ

 ,טרעוו קידעבעל יו לדמעז סעדעי
 .רעבירַא ךימ טסקַאװ ןוא ןסקַאו טמענ ןוא

 רעדירב עניימ -- רענייטש

 --- ,רעדירב עניימ --- רענייטע
 ; רימ וצ ךיז רעקרַאטש טקירד
 רעדילג עניימ ןופ ףיט ךרוד

 ,רירַאב רעייא ךרוד טדיינש

 ןטימ ןיא דלעפ-טנווָא ןיא
 --- ,טײרּפשעגסױא טגיל ףוג ןיימ

 ןטינש עפיט יד שטנעב ךיא |
 ,טיירג ךָאנ רעמ ףיוא ןיב ןוא
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 ןליונק ןיא ךיז ןעיירד סע
 ,רעה ןוא ןיה סנקלָאװ יד
 ,ןליורג טימ טּפַאזעגנָא ןיב
 .ועמ ףיוא טיירג ךָאנ ןיב ןוא

 ןפערט ,ןגרָאמ ףיוא ,ןוז יד
 --- ,ליורג ןטּפַאזעגנייא ךָאנ
 ןפע ןַא וט לָאמנייא רגאנ
 .ליומ ןופ פיל ַא ,גיוא ןַא

 קיטכיל ןצנַאט'ס יװ ,עז ןוא
 - -- { ביױטש ןלייז יד ןוז ןיא
 ,קיטכיוו טסיב ,ייז יו ,וד ךיוא
 .ביילג םעטָא ןטצעל םייב

 ,ןטנוא ןופ ךיוא זַא ,ביילג ןוא
 ,דרע ןטכיש עלא ךרוד
 ןטנוב עלא ןופ טנוב םעד
 .טרעהרעד ךיז ךרוד וטסָאה

 םירוסי ןופ רעמָאי םעד

 ; בליז רעטסליטש רעדעי ןיא
 טםערוטש א ןופ ךורבסיוא םעד
 .בלימ רעטסנעלק רעד רָאג ןיא

 ןסירעצ ךיז ןוא --- טרעהרעד

 ; ןיילא ךיז טימ ףמַאק ןיא
 ןסיוועג ןייד ןופ טולב ןיא
 .ןייר ןרָאװעג טלעוו זיא

 ,רעדירב --- ,רענייטש ,ךייא ףור ךיא
 --- ,ףוג ןיימ ךייא וצ קירד ךיא
 -- רעדיל עלא ןופ דיל סָאד
 ,ףיוא טשרע טייג --- טפַאשביל ןיימ
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 םולח רעסייוו ַא

 ,רעטערב עליוה --- : םולח רעסייוו א
 ,ייווצ ןגיל רעטערב יד ףיוא ןוא
 ,רעטעג עדימ עקידנעלמערד  ייווצ

 יז ראפ טינק הנבל א ןוא

 :ןרערט טימ טקעװ הנבל יד ןוא
 -- ?דימ ןרעו רעטעג ןרָאט יוו ---

 .ןרעטש רעדעי ךיז טקוקראפ ריא ףיוא
 .טיגק ןוא ּפָארא ךיוא ךיז טזָאל ןוא

 ןרעטש טינ ןוא הנבל טינ ןעוו
 ןעו ןלאפעגנייא רָאג טלָאװ יצ
 ,ןרעו טרעביוצראפ ףוג רעייז ןופ
 ?ןעזרעד ייז ןיא ייווצ רעטעג ןוא

 :ןפוג עלַא יו --- ייז ןופ ףוג רעד
 ; טנייבעג ףרַאש ,קירָאה ,ןעלגילפ ןָא
 ,ןפור ןרעטש : היכז יד טָא רָאנ
 .טנייו קיטכרָאפ הנבל יד ןוא

 ,עטגיוורַאפ ךיז ןעילוט ןפוג יד
 : טכַאל עמיטש א --- לָאמאטימ ןוא
 ? עטגיזַאב יצ ,רעגיז --- ריא טנעז רעוו ---
 ?טכַארבעג רעהַא ךייא טָאה רע ןוא

 -- ןרעטש יד ךיוא ,טנרָאצ הנבל

 . .םורַא ייז ןכוז עמיטש יד
 ןרעה טינ רעמ ךיז טזָאל עמיטש  רָאנ
 ,םוא ךיז טרעק רעירפ םוצ ץלַא ןוא

 -- ,רעיינ א לוק א .גנַאל ףיוא טינ רָאנ

 | ;יירשעג א רָאנ ,ךַאל ןייק טינ ןוא
 ,רעייפ-חרזמ א ץילב א טיג סע

 ,ייווצ ןפוג יד קעװַא טּפַאכ ןוא

 ,ןגָאירעד טינ וצ --- טגָאי הנבל
 ;יינש יוװ ךיז ןצלעמש ןרעטש יד
 ןגָאװ ןקידרעיימ-רעקַאלּפ ףיוא
 .ייווצ ןפוג יד ףיוא ןּפַאכ ךיז
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 ןגָאז ייז טרָאװ א ךָאנ רעדייא ןוא
 ,טייגרעד לוק וצ לוק רעדייא ןוא
 ןגפננוו-רעייפ רעד טלַאפעצ ייווצ ףיוא
 .טדישעצ רע ןפוג עדייב ןוא

 ,ןעמַאלּפ ןיא טנערב חרזמ רעצנַאג רעד

 -- ;טנגַאטעצ-לופ ברעמ וצ טגָאי רע
 ןעמאזוצ םיא טימ םַאלפ ןיא טגָאי'ס ןוא
 ,טגָאזרעד-טינ א טרָאװ ךעלטעג א

 גרַאב טייז רענעי ףיוא

 ,ןייגרַאפ ןיא ןוז יד טלַאהד גרַאב טייז רענעי ףיוא

 ; רעביל ןיימ ,טניירפ רערעייט ןיימ

 --- -= ?ןיילא טינ --- ןיילַא ,טייוו טינ זיא טייוו, ---

 .רעביא ךיא גניז ַאזַא ןוגינ ַא

 ,סיפ עניימ רעטנוא דלעפ ןטינשרַאּפ
 ;ןטינשרַאפ ןייז דלעפ יו טיירג ןיב ךיא
 ,טיהרַאפ ןוא טיהעג ,טלַאטשעג א טיהעג בָאה ךיא
 ןטיה טינ רעמ ןיוש סע ףרַאד ןוא

 ,טציא סנעמעלַא זיא טלַאטשעג טיהרַאפ ןייד

 --- { ןגָארט סע לָאז דיירפ טימ רעדעיֵא
 טצישַאב טינ יוזא טנייה ןבעל סָאד זיא טָא רָאנ
 ןגָאלק ןיא רעבירַא טייג דיירפ יד ןוא

 ןיהואוו : גערפ ךיא ,ךיז וצ טפָא דייר ךיא
 -- :ןעמוק רע טעװ ןיהואוו ,טייג שטנעמ
 ,ןיד ,ןיד ,ןיד טרעוו ,ליטש טרעװ רעמפציעג
 .ןעמוג םוצ וצ ךיז טּפעלק גנוצ יד זיב

 ,טגיירפ רערעייט ןיימ ,םוטש רעוו ךיא ךיוא
 ;ןעגניז ןבייהנָא רערעדנַא ןא לָאז

 טנייה רעטקינײּפרַאפ --- ןגרָאמ ןוא ןטכענ ןשיווצ
 .ןעקניז טמענ טױרטנוװָא ןיא

 ,גָאזעג טלַא ןַא --- .טייגרַאפ ןוז יד
 :ןעגנַאזעג עלַא ןופ רעגניי ךָאד
 גָאט רעטקיניײּפרַאפ --- ןגרָאמ ןוא ןטכענ ןשיווצ
 .ןעגנַאגרַאפ גרַאב טייז רענעי ףיוא
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 טלייצרעד םיובלּפע רעד

 ,טילבעג טינ גנילירפ ןקיטנייה בָאה ךיא
 ; טרעטַאמעג ךימ טָאה רעטניוו רעגנַאל א
 טיווצ ןקיטכורפ ןופ םינמס עכַאװש יד
 ,ט'רטּפ'עצ יַאמ ןיא טכַאנ עקיטסָארפ טָאה -

 ,טַאז ןרָאי טימ ןיוש ךיא ןיב ןיײלַא
 ; קיניײװ ,קינוז לָאמעלַא זיא לּפע ןיימ
 ,טַאלב ןטסוּפ טימ ןּפמָאלג ךיא ףרַאד טָא ןוא
 ,טקיניײּפרַאפ ךימ טָאה רעטניוו רעד : ןגָאז ןוא

 ,גנַאג ןלופ ןיא ןיוש זיא רעמוז רעד

 ; קידלודעג-ליטש .טייקפייר וצ טייג ץלַא
 - ,גנַאז רעטסדנימ ףיוא ךיא קוק טכוזרעפייא טימ
 .קידלוש ךיז ליפ ןוא ,טמעשרַאפ ךיז ליפ ןוא

 געט-רעמוז-ףוס ןעמוק דלַאב ןלעװ סע
 ,ןבָארג ןופ ,ןדיינש ןופ ,ןביילק ןופ
 ,קעז עלופ ענעדָאלעג ןגָארט טעוו ןעמ
 ןבָאה טינ לייט ןייק ייז ןיא לעװ ךיא ןוא

 --- ,טייצ-רעבמעטּפעס ,געט-רעמוז-ףוס
 ,רעדנוזַאב טכרָאפ טימ סע ןָאמרעד ךיא
 גייוצ רעטסנעלק ןיימ טייהרעקיגָאװ ןעוו
 ,רעטנורַא ,רעטנורַא ןגייב ךיז טגעלפ

 ,ָאד ןענייז סָאװ ,ןדיירפ עלַא ןופ
 ןדָאלעג ןעקניז --- עטספיט יד זיא

 ,העש רעקיגָאטרַאפ ןיא ,טכַאנ רעפיט ןיא |
 .ןדָאב םעד ןרירנָא גייווצ א טימ

 סיז ךָאנ רעמ זיא --- סיז סָאװ ץלַא ןופ ןוא

 ,רעדילג עלא ןיא רעביפ רעד
 ,סיר א ןבעג וצ ךיז טיירג לּפע ןא ןעוו

 .רעדינַא ןָאט לַאפ ַא ןצנַאגניא ןוא

 :טַאט יד -- ךָאנרעד ,ךיז ןטיירג סָאד

 -- ,ןעמוהת ןיא יו קנוז ַא ,לַאפ ַא
 ,טַאלב ךרוד ,גייווצ ךרוד יירשעג-עידַא
 .ןעמיור עלַא רעביא ךליה ַא
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 --- -- -- ,ןָא טייטש סָאװ ,טייקליטש יד ךָאנרעד

 == = --- ! ןעקנעדעג ןופ קילג ,ָא ,ןייּפ ,ָא
 ןָאט וטסעוװ סָאװ ,לּפע רעביל ןיימ
 !ןעקנעב ןופ ךורבסיוא ןטשרע םייב

 טניירפ ןטנעָאנ ַא ןעניפעג וטסעוו יצ
 --- 1 ןזָארג עקיגָאטרַאפ ןופ םוהת ןיא
 טנייה ךָאנ רעטיצ ךיא ,לּפע רעביל .ָא
 ,ןזָאלרַאפ ריד ןופ ןייז וצ

 טלָאװ סע יוװ יוזא ,דייר יד דער ךיא

 ,ןעניגַאב טנייה ץלַא טריסַאּפ |
 דלָאג -טנוװָא ןיא -- טמוק טנװָא ןעוו ןוא
 .ןעניפעג טסיירט ןלעװ טלָאװ'כ יו

 ןיֵלַא יוזא --- ! טינ ךיז טסיירט --- : רָאנ

 ןדניש ךיז ןופ טיוה ןיימ םענ ךיא

 ןיורק-רעטעלב ןיימ ךיז ןופ קילפ ךיא

 ,ןטניוו עלַא ףיוא יז ףרַאװ ןוא

 רעה ךיא .ליטש ךיא ביילב גנולצולּפ ןוא

 :רעטנירגעצ דרע רעביא לוק ַא

 ,רעמ ףיוא טיירג ייז ,טיירג ייז ,טיירג ייז ---
 .רעטניוו םעיינ א ףיוא טיירג יז

 לוק רעד טייקכעלדײמרַאפמוא ןופ
 --- ,ן"לַארטש-טנװָא טימ ףיוא ךיז טשימ

 לָאמַאטימ ןטלָאװ לּפע ענעדלָאג יוװ

 ,ןלַאפ ןעלמיה עלַא ןופ

 -- ,דרע עצנַאג יד ךליה ַא טיג סע
 --- .הליפת ןוא גנַאזעג ,ןייוועג
 ,טרעו רעלעקנוט ןוא .גנונעגעזעג

 .רעליטש ,רעליטש ,רעליטש ןוא



 ייווצ רעדניק |

 .דלעפ א רעביא ןענַאּפש ייווצ רעדניק
 .רעדֹורב ןוא רעטסעווש --- ןענַאּפש עסעוורָאב
 ,טלעוו יד רעייפ טימ טדניצ ןוז !עקילוי
 .רעדילג עשידניק ךיוא רעייפ טימ ןָא טסיג

 -- ,ןיד ,קידרענייב --- רערעטלע רעד --- רעדורב

 ; ןקָאל ענרעבליז טימ --- לקערב ַא --- רעטסעווש

 ,דניק סָאד לטנעה ןרַאפ טריפ רערעטלע |
 .ןקָארשעצ ןגיוא טימ סיוארָאפ ןיא טקוק

 ,סיוא טעז ,טעשזדנָאלברַאפ םייה רעד ןופ טייוו

 -- !|ןפָאלטנַא רעגעלש ןופ ,זָאלמייה רָאג רעדָא
 ,סיוארָאפ ןקוק סָאװ ,רעדורב ןופ ןגיוא
 ןפָאלרַאפ ןרערט ןיא רעטנורא ןעקניז

 -- ,טיורב טינ ,רעסַאװ טינ --- ,ךיז טימ טשינרָאג
 :ןענַאל עקיכעטש יד ןענייז ענעקורט
 --- ,טיור ףיוא ןגָאלשעצ --- ,סיפ עסעוװרָאב

 .ןענַאּפש ןקיגָאטליפ ,ןגנַאל ןופ תודע

 .ךיוא --- לרעטסעווש סָאד ןוא ,םוטש טגייווש רעדורב

 ,ןקָאל ענרעבליז יד טימ דניק סָאד זיא גולק
 ,ךייה רעד וצ טסייררַאפ ,ןגיוא יד ףיוא-טבייה

 .ןקז ַא םכח ַא ןופ קוק ַא טימ טקוק

 . טומ ןופ גייטשפיוא ןיא טרעטיצעגפיוא טרעוו

 ,ןלייא טגיילעגפיוא טמענ -- ,רעדורב רערעטלע

 טונימ ןופ סנ טימ רע ליוו ןעילפכרוד

 ןליימ יד ןופ ץרַאה עטרעקַאלפעצ עזייב'ס

 ,טנַאה סלרעטסעווש רעד טרעמַאלק ןוא רע טנַאּפש
 ;:רעטנוא טצנַאט ןוא טימ-טפיול קיטסַאה לרעטסעווש
 ,דנַאר ןטסטייוו-טייוו ןזיב ןוז יד ךיוא טגָאי
 .רעטנורַא טרעדינ יז זיב ,טימ-ייז טימ טגנזי

 ,םיוש ַאזַא ףיוא-טגָאלש ןּפיל סלרעטסעווש ףיוא
 .ןעקניז ןעמענ לָאמַאטימ סיפ סלרעטסעווש
 -- םיוז רעקיטולב ַא --- למיה-טייז-ברעמ
 .ןעקנירטרַאפ טמענ טנורג זיב רעדלעוו שקידנַאר
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 ,ךיוא --- לרעטסעוװש סָאד ןוא ,טמוטש רערעטלע
 ; ןדיינג ייז ייב ץרַאה ןיא תונשקע עכיילג
 ,ךיור ןיא יו טקיטשרעד ,גנולצולּפ ,רערעטלע
 ,ןדייר ,ןרעטסילפ ןבייהנָא סעּפע ליוו

 --- ,ליומ ןייז טנפע רערעטלע רעד רעדייא
 ,ןעיצרַאפ ךיז ףָאלש טימ ןגיוא סלרעטסעווש
 --- ,ליונק ַא יו ףיונוצ ךיז טיירד לרעטסעווש
 ףעינק טמענ ןוא ,ריא וצ וצ-טלַאפ רערעטלע

 ,טיה יז רעדורב רעד ןוא ,טפָאלש לרעטסעווש

 ;ןקָאל ענרעבליז יד רעגניפ יד טימ טעלג
 ,טינק ןוא טרעדינ הנבל ךיוא -- :טעז
 ,ןקָאלג יו ןעגנילק ןרעטש עלַא -- :טרעה

 ,טנעה יד ףיוא דניק סָאד טמענ רערעטלע
 ,םינּפ ןטימ ךיז וצ וצ-סע טעילוט

 ,טדנעלברַאפ ןסייוו ןיא ,רעטייוו ןייג ךיז טזָאל
 .הנבל רעלופ רעקיטכיל רעד רעטנוא

 ,טנערבעג טעּפמיא ןיא ,ףושיכ ןיא יו טנַאּפש

 ; ןקָאלג יד רעקרַאטש ךיז ןגיוו םיא רעביא
 טנעה עטעילוטעגנעמַאזוצ ןיא טגָארט
 .ןקָאל ענרעבליז ןוא ךעלסיפ עקיטולב

 לג נייו

 .ןגילפ-רעייפ ןוא טכַאנ
 ; ךַאילש רעטיירדרַאפ ַא
 ,ןוגינ ַא ייז רַאפ ךוז'כ
 .ךַארּפש ַא ייז רַאפ ךוז'כ

 ןפַאג רעטרעוו עלַא
 -- {גָאז ןטסדנימ םעד ייב
 ,ןפַאשַאב טשרע זיא טלעוו
 .גָאט ןייא טלַא זיא טלעוו

 ,םערוטש ַא ןופ ךליהּפָא

 --- ,םורק ךיז טיירד געווכלימ

 םערופ סטָאג ןופ חיר
 .םורַא ךָאנ ךיז טגָארט



 ןעמוהת ןופ סױרַא טשרע
 --- ,ליצ ַא ,ןיז ַא וצ

 -- ףןעמָאנ ןָא ךָאנ זיא ץלַא
 ?ליּפש ןוא דוס ,לכיימש

 --+ לגנילק-גיײצליּפש --- הנבל
 ; טדניוװשרַאפ ןוא ךיז טזייוו

 .,לגניי ַא --- ןיילא טָאג
 ,דניק ַא יו ךיז טליּפש

 ,הנושמ סיוא רימ טקוק
 ּפָאק ןיימ ןעוו ,גנולצולּפ
 םענורב ַא ןיא יו ףיט
 ,ּפָא טלגיּפש הנבל

 : ןקָארשעצ ףַאג ,ךיא ייטש
 רעהַא טמוק יו עז
 ןקז ןופ ּפָאק רעיורג
 ---? דרע רעגנוי ַא ףיוא

 ,ןגילפ-רעייפ ןוא טכַאנ

 ; ךַאילש רעטיירדרַאפ ַא
 --- ,ןוגינ רעד ףיוא טייג טָא
 .ךַאוװ ייז ,ךַאװ ייז ,ךרָאה

 ןעלגילפ יד רעטנוא

 ןדייל סמענייא ךָאנ ןופ ןע"לגילפ יד רעטנוא

 :ץוש עניימ רַאפ ךיא ןיפעג
 ,ןדיירפ ןופ דנַאל סָאד ייברַאפ ייג ךיא
 ,סטוג ןופ דנַאל םוצ ןעמוק וצ ידכ

 ,ןביל ןרעטיול ןופ גנַאזעג טימ

 :ןיטש וצ לעוװש ַא ייב הענכה ןיא
 -- ןבירטרַאפ ןײלַא ךיז לָאמנייא טָאה'ס רעוו
 .ןייג ךָאנ תולג ןיא לָאמנייא טינ טעוו

 ,ןכייצ ַא דמַאז ןפיוא ---- דיל ןיימ
 : ךַאי"לש ןדליוו ַא ןופ דמַאז ןפיוא

 ,ןכיירגרעד וצ ביוש ןייק טינ טעז ןעמ
 .ךַאד ַא רעטנוא ןופ ןטָאש ןייק
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 ,'העש עקיגָאטײב ןופ ןערב ןיא

 ,דלעפ ַא ןופ םיוז םייב יצ ,דלַאוװ םייב
 ,הענכה רעבלעז רעד טימ ייטש ךיא

 .לעווש ַא ןופ ּפערט ַא ףיוא ןייטש טלָאװ'כ יו

 דיל-טנוװַא

 ,רעביטש ע"לַא רעביא
 .רעכעד עלַא רעביא

 רעבירַא ךיז ןגָארט
 ,רעכעפ עסייוו-רעבליז

 ,ןכָאפ ייז ןוא
 ןגָארט ייז ןוא
 ןוחטב ,טסיירט
 --- ןגָאלק סָאװ יד וצ
 -- ןכַאװש םוצ ןוא
 --- ר
 ןכַאמרַאפ ןוא
 עדימ ןופ גיוא
 .וצ

 ,ויל --- עלַא
 --- רעדיל עלַא
 } ביל עלַא

 --- ןּפיל עלַא
 .וצ עלַא

 ,ויל --- עלַא
 ,יל --- ן"ל --- ַאה

 ,ָאד עלַא
 ,יה עלַא

 ריז ילוטאו= .וצ עלַא

 -  .ךוֿאה .ךרָאה
 -- טַָאלב ַא ןופ

 ,ךרָאש ןייק טינ
 --- זָארג ַא ןופ

 ,ריר ןייק טינ |

 ךרָאה ךָאד



 + לוק --- וויל --- ויל
 -- וויל -- על -- ַא
 ,לנצמַאכָאנ
 יֵל -- ֹול -- ַאזד

 יָאד עלַא
 -- יה עלַא
 ,לג:מע"לַא

 טסיירט

 ,רעצ ןייד טנעה יד ףיוא גָארט ךיא
 :טנעה יד ףיוא דניק ַא טגָארט ןעמ יו
 רַאפעג רעטיול ןופ ןגעוו ךרוד
 ,טנעקרעד רימ וצ ךיז וטסָאה

 סױרַא ןעלקניוו רעטניה ןופ/
 -- טיה ךיא ןוא ,ךָאנ ריד ךיא קוק
 / סיױא ןגיוא עניימ קוק ךיא
 ,טירט ענייד ןופ ןטָאש םעד ףיוא

 ,טנייה טסיזמוא טרַאװ ךיא
 / ;טייגרַאפ טכַאנ עצנַאג יד
 -- !טניירפ ןיימ ןטלַאהרַאפ טָאה רעוו
 ,טױט רעד טָאה טניירפ ןיימ ןטלַאהרַאפ

 --- ,טיוט ןופ געוו ןטימ ךיא ייג
 ,טכיר רעטסכיילג ןופ געוו רעד
 טיירג ןוא טרעטיילעג םוק ךיא
 .טכיזעג ןייד רַאפ ןייטש וצ

 ,ָאד טסיב וד -- עז ךיא ןוא םוק ךיא זַא

 ;ואו ךיד ץלַא ךָאנ ךיא ךוז
  העש רעטצעל רעד ןופ ,רעטסקילײה רעד ןופ
 וצ לייט רימ ךיוא עגר ַא

 ,דייר עטסיירד טינ דער ךיא
 ,טזיילעגפיוא ריד ןיא ןרעוו ליוו'כ-
 ,טייגרַאפ ןבעל ןגייא ןיימ
 ,טסיירט ַא יוװ ריד ןיא ןייגפיוא ידכ
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 ןעלמיה ענעפָא

 .ןעלמיה ענעפֹא
 .רעדלעוו עקיכַאװ
 ייברַאפ טייג ךַאילש רעד
 ,ךיז טיירדרַאפ ןוא
 .רעטנורַא טרעדינ ןוא
 ייברַאפ טייג ךַאילש רעד
 ךיז טפיטרַאפ ןוא
 .רעדלעפ עקיאייה ןיא
  ןטיגשעג טגיל ייה סָאד

 ,חיר ןייז טרוכיש סע ןוא
 ןעמוק לָאז'ס ךיז טליוו'ס ןוא
 .ןגעקטנַא שטנעמ ַא
 ? רעוו
 .ןגעקטנַא ןעמוק ?לָאז שטנעמ ַא
 ? רעוו
 : לתומַאכָאנ ןוא רעדיוו ןוא
 ? רעוו

 :ןעגניז ךיז טמענ גנַאזעג ןימ אזַא
 == -- רעוו --- רעוו
 ,טנעה ןופ גנַאזעג
 ,טירט ןופ גנַאזעג

 ןלעװ ןוא ןטכַארט ןופ גנַאזעג
 --- .ןגעקטנַא ןעמוק טסלָאז וד זַא
 ? רעוו
 --- ,ןגעקטנַא ןעמוק טסלָאז וד
 | ,וד

 --- לָאמַאכָאנ ןוא רעדיוו ןוא
 ,וד
 קלָאפ סָאד טגניז סע יו ױזַא
 -- ֹוד --- ֹוד
 + דיל סרעװעשטידרַאב יול ןיא
 --- .וד --- וד

 | ,טנווָא זיא רעטציא
 ןעוועג טלָאמעד ךיוא טנוװָא זיא אמתסמ
 --- ,דלעפ ןטינשעג
 ,ןעוועג טייצטינש ךיוא טלָאמעד זיא אמתסמ
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 ,ןעוועג דלעפ
 .ןעוועג טנווָא
 | וד
 / יד
 .ןעוועג
 ,טסיב
 ,ןייז קיבײא טסלתצז

 זָאלג ַא טפָאלש לשיט ןפיוא

 ,קיאיוט ןגיוצרַאפ ןבױש }1
 זָאה ַא ךיז טליּפש טנַאװ רעד ףיוא
 ,קיאור טייטש טעב םייב לשיט סָאד
 ,זָאלג ַא טייטש לשיט ןפיוא

 ,רעדעפ ַא ,ריּפַאּפ --- זָאלג ןבענ
 ; דנַאב-רעדיל רעטלַא ןַא
 ,טרעדעפ ךיז ,טעב ןפיוא סנצוו ,רעד ןוא
 ,טנַאה ערעטיול ַא סיוא טיצ

 :טנכייצ ןוא ריּפַאּפ סָאד טמענ רע
 ,טניירפ רעקיבייא ןיימ ,רעטייוו ןיימ
 ןכיירג ןעמעלַא וצ טעװ ריד ךרוד
 --- -- טנייה --- : סניימ טרָאװ עטצעל סָאד

 ,ןביירש סעּפע ךָאנ רע ליוו ךָאנרעד
 ,ּפָא רעטעּפש ףיוא סע טגייל ןוא
 ןביילב ערעטיול יד רעגניפ יד
 ,ּפָארַא ןעגנעה לשיט ןרעביא

 ,ןגָאירעד רעגניפ "ליוװ ּפָאק רעד
 -- {קַאב טייז ןייא ףיוא טלַאפ ןוא
 --- ;,ןגָאלש ַא ןעמ טרעהרעד רעטציא טשרע
 ,קַאט-קיט ןגפצלש סלרעגייז ַא

 ,רעטצנעפ ןפיוא טגיל לרעגייז סָאד

 ,ּפִנָז ךיז ןיא ןוז יד טלגיּפש ןוא
 ,רעטסנעלק רעד --- רענייא --- ,ךעלרעזייוו יירד
 ,ּפָאלַאג ןיא ןײלַא ךיז רעביא טגאי
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 רענייק שטָאכ ,טקַאט רע ,טקיט רע
 -- { גָאלש ןייז רעמ טשינ ןיוש טמענרַאט
 רענייב ןוא טיוהד ןופ סנסופוצ
 .גָאט רעבלַאה טציז ךַאװ רעד ףיוא

 ןשיק סָאד טפָאלש סנּפָאקוצ
 ,זָאה רעד טפָאלש עי"לעטס רעד ףיוא
 ,לשיט סד טפָאלש לקניוו ןיא
 .זָאלג סָאד טפָאלש לשיט ןפיוא

 גרַאב ןכיוה ןפיוא

 גרַאב-טנוואצ ןפיוא ,גרַאב ןכיוה ןפיוא
 ;ןבייל טימ סרעגיט ךיז ןגָאלש
 ,קרַאק ןרעטצניפ ןיא לגענ !עקיטולג
 ,ןבייה ךיז ןעמַאלפ ןיא סעווירג ןוא

 ,גננצ עטרענייצעצ .,רעמָאי רעקיפיירטש
 --- .גנוקיטשרעד .גנוגרַאװרעד ןוא גרַאװ
 ,גנורּפש ַא ןוא קנוז ַא .גנוקוצרַאפ ןוא קוצ
 .גנוקילפעצ לגרָאג ןוא לכרָאכ

 םורָא גרעב ע"לַא רעביא טייוו
 :גנולַאש יד רעדנַאנופ ךיז טגָארט
 ,םוק ךיא ,טיירג ייז ,טיירג ייז ,טלעוו ---
 .גנולַאפעצ ,ףוס ןייד --- ךיא

 ,גירק טימ טקעטשעגנָא זיא ץלַא ---
 --- ,גנורעטשעצ ןוא טסול-דרָאמ טימ

 ,גילפ ןוא שבערָאװ ,היח ןוא שטנעמ
  .ןרעטש ןוא הנבל ךיוא ,ןוז ךיוא

 גרַאב ןכיוה םוצ .טיירג זיא טלעוו

 --- ,ןקוק וצפורַא ןלגאצט
 ,גרַאװ רעטצעל רעד רָאפ טמוק ןטרָאד
 ,גנוקוצרַאפ ןופ טקַא רעטצעל

 ,טייגרַאפ ןוז יד גרַאב ןכיוה ןפיוא
 ;רעקיד ךיז טגייל שינרעטצניפ
 טייהרעטקוצרַאפ ןבייל טימ סרעגיט
 ,רעקיטש ףיוא ןסירעצ ןגיל
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 -- בייל-הנבל --- ביי"ל ןייא רָאנ ןוא
 / ,גנוקוצרַאפ ןופ ךיז טעװעטַאר .

 ,בייה ַא םירגּפ יד רעטנוא ןופ ךיז טיג רע
 .ןקור ןייז רעדנַאנופ טרעביוש

 טייוועצ עווירג יד --- קעװַא ךיז טלעטש רע
 / ףטלעק ענרעבליז ןיא ,עסייוו ןיא
 ,טיירב רעצנַאג ןייז ןיא ליומ ַא טנפע
 .ןטלעו עבורח רעביא טלירב ןוא

 .רַאמרעװענ |

 ,טנוותמצ ,ךיז טיירּפ
 ,טכַאנ ,ךיז טײרּפש
 ,ןשטנעמ ַא ביל בָאה ךיא
 .טכַארטעגסױא יא ,רָאװ יא זיא סָאװ

 ,ץ'העש טכַאנ-טימ יד
 ,ךַאװ ןטלַאה ייז
 גנוטרַאװ ןיא ךיא ןעוו
 .ךַאמרַאפ גיוא ןטגנערטשעגנָא ןיימ

 / עדי ןפע ןוא

 : העש-ןעניגַאב ןיא
 ןשטנעמ ַא ביל בָאה ךיא
 .ָאטינ זיא ןוא ןַארַאפ זיא סָאװ

 ןעד סיינ ַא זיא יִצ
 -- ךַאז ןימ ַאזַא
 ,עגנַא-ל ךרוד ,טכענ ךרוד
 ? ךַאװ ןטלַאה וצ טכענ עגנַאל ךרוד

 גנולצולּפ ךיז ןָאט וצ
 ,ּפַאכ ַא קערש טימ
 ןרעהרעד ריט ןיא
 ?ּפָאלק ןגיולפעג-טינ ןגיוטשעג-טינ ַא

 -- ג:טסנפע וד ,טספיו"ל ןד

 .ריט עטסוּפ ַא -

 --- ךיז קירוצ טסרעק ןוא

 ,רירַאב ןתמא ןַא סנצעמע טימ
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 ןרעוו לָאז ספאוו זיא
 ,טכַאנ ַאזַא ןופ
 ,ןסירעצ טגיל סָאװ

 ;טכַאלש ַא ךָאנ דלעפ-סגירק ַא טגיל'ס יו

 2: ,טיג סיינ ןייק זיא סע

 וָאּפ רַאגדע ןיוש
 טרעביפעגסיוא טומוה

 .ז"דעש עשילרעטסיוא ןימ ַאזַא

 םולח ןטייוו ךרוד
 -- רָאװ רעטנעָאנ ןוא
 ,לייטרוא רעד ּפָא טכליה
 1 םשס6 ; לייטרוא רעטלַא רעד

 עיירטעג טכַאנ
 (ןקעדַאלװ .ב) |

 ןטָאש רענעגייא ןיימ --- סנטָאשנזיר ןשיווב
 ; ןכיירג טמענ דלַאװ עמַאס זיב ּפָאק רעד
 ,םעטָא ןסייה טימ טייוו טנוװָא רעד
 ןכייה עלַא ןופ טגָאי ורמוא ןוא

 .רעטייוו טינ ןַאּפש ךיא -- ד"לַאװ םוצ געוו רעד

 : רעטפַאגרַאפ ַא קערש ןיא ןייטש גנולצולּפ ביילב'כ
 רעטייר ַא ןֹנבצ טגָאי דלַאװ ןופ ףיט ןופ
 .רעטפַאלק עדליוו ןיא דרע יד טדיינש ןוא

 ןזיּפש יו סיפ טימ ,דרעפ'ס ןוא ,טגָאי רע

 ,רעבירג ןיא ףיוא-טסייר ,דלעפ ספאד ךרוד טכעטש

 ,ןזיר-סנטָאש יד ךרוד ךיוא טכעסש רע

 .רעבירַא טצנַאט ןוא ,ףיוא ייז טסייר רע

 ,רעּפמילקעג .,ךָאפעג ,טניוו ןופ ףייפעג
 ,רע ןייֵלַא סייוו סוד -- טגָאי רע ןיהואוו
 ,טעּפמיא ןדליוו ןייז סיוא םיוק טלַאה ךיא
 .רענייטש ןוא דמַאז ןופ ּפעלק לגָאה םעד

 רע טדניװשרַאפ גיוא ןופ ,קעװַא טנָאי רע

 :ע"לוד ןביילכ רימ --- ךיא ןוא דרע רָאנ
 רעטניװ רעפיט ַא -- סיוא ךיז טכוד סע

 .ילוי ןסייה ןופ ץרַאה סתאד ךרוד טמענ



 ,רעביפ ַא טגָאי רעמייב עלַא ךרוד

 ,רוכיש יװ םוא ןצנַאט סנטתזש יד
 -- רעבירג ןיא גנַאלש ַא --- ןטָאש ןיימ ןוא
 .רעקיטש ףיוא טקַאהעצ םוא ךיז טפרַאװ רע

 ,עיירטעג טכַאנ ,ָא --- .ןָא טמוק טכַאנ יד
 ,ןפימ ןופ טינ ,לָאבמיס ןופ טכַאנ טינ
 --- ,רעייפ ןופ טכַאנ ,רעדלעוו ןופ טכַאנ רָאנ
 ,ןפיט ענייד ןיא קיבייא ףיוא ךימ שבענרַאפ

 ךיירפ יד ןייז לָאז לופ

 ,טרעצרַאפ בייל סת:ד רעייפ א
 ;טנערב רעייפ סָאד טולב ןיא
 ,דרע יד ןטנוא ךיז טלקַאװ סע
 .,טנעוו ריפ עלַא ךיז ןכערב סע

 דיירפ טימ ּפָא טכליה לוק ןיימ
  +שער ןקידרענוד ןיא
 ,טיירג ןיב ,טיירג ןיב ,טיירג ןיב'כ
 .,שַא לגרעב ַא ןרעוו וצ

 טנעקרעד טינ ךימ טסָאה וד זַא
 --- ,ףוג ןקידעבעל ןיא
 טנעה ענייד ןופ רעגניפ ףיוא
 ,ףױרַא םענ ׁשַא ןיימ

 דיירפ יד ןייז לָאז לופ ןוא
 ,טרעשַאב זיא'ס יו רעמ ךָאנ

 טײרּפשעצ ןוא ךימ ייזעצ
 ,דרע רערָאג ,רערָאג ףיוא

 רעגנוה יוװ יוזא

 ,טליטשעג טרָאװ טימ רעצ ךיא בָאה לָאמ ןייא טינ
 ;טױרב טימ ןייא ןעמ טליטש רעגנוה יװ יױזַא
 טליפעג ךיז ףיוא ךיוא רעבָא לָאמ ןייא טינ
 .טױט ןופ טכַאמ יווװ ױזַא ,טרהאוו ןופ טכַאמ יד
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 םַאלפ רענדָאמ ןימ ַאזַא לָאמ סעדעי ןוא
 -- ,ןיירַא טגנירד םירבא עניימ עלַא ןיא
 ,בס טימ םס ןופ שימעגפיונוצ ַאזַא
 .ןייו טימ ןייוו ןוט --- ךָאנ רערעמ ,רשפא ,ןוא

 טקיטשרעד טרָאװ סָאד --- עז ,רתאג לָאמַאטימ ןוא

 ;שַאלֿפ ַא טקיטשרעד קרָאק ַא יװ ,ריד ץרַאה סָאד
 ,קירוצ טלַארּפעגפױא טרעוו סע ןענַאװ זיב

 .שַא ןרָאװעג שַאלּפ םענופ ןיוש גנַאל זיא

 ,דרע יו ןייז טסלָאז ,טרָאו :ךיא טעב רעבירעד

 ; םורַא טמענ ןוא ,ךיז ןיא ןירַא טמענ סָאװ
 טרעהעג ןייז וצ שינעקנעב רעצנַאג ןיימ טימ ןוא
 + -- -- .םוטש ןרעוו זיב טראאוו ןיא ןעקניזנײרַא יױזַא

 קירעיורט ,ָא

 רַאפרעד --- ,רפאג זיב רימ זיא קירעיורט ,ָא
 ןעגנַאפ ךיז טזָאלעג בָאה'כ ?לייוו
 -- ,רַאנ רעד ,ךיא --- ,תועשר רעד ןופ ןצענ ןיא
 .ןעגנַאגעג גנַאפ םעד וצ ךָאנ ןיילַא ןיב ןוא

 : טגָאזעג ךיז וצ ךיא בהאה לָאמ ליפיזַא
 ; ןטכעלש םעד ןופ ןגעוו יד ןיא ךיז זָאל טינ
 טגָאלש סָאװ ,ןייטש רעד ןײלַא ךיא ןיב טציא ןוא
 .ןטכערעגמוא ןַא טגָאלש ןעמ יװ ,ץרַאה ןגייא סָאד

 ,ור ייז טימ ךיז טסיירג רע ,טכַאל רעטכעלש רעד
 ::רעטױעװ עקידעכעטש ,עטלַאק ענייז טימ
 וצ םיא גָאױט ,לעטשנָא ןופ רוּפש ןָא ,ךיא ןוא
 .רעטרעעג ,גָאילש :רעטסילפ ןוא קַאב ןיימ

 ,טגָאלש וע ,גנַאל טינ טרַאװ רע --- רע ןוא

 -- .ןברַאק עטיור ןרעטש ןיימ ףיוא סיוא-טדיינש ןוא
 : טגנצ) ןוא ןכַאלּפָא רע טמענ שבעדכָאנ ןוא
 ןברַאטש ןופ ןיורק יד םיא ןָאטנָא רימָאל ,טמוק

 ;עי -- ןברַאטש סָאד ,טינ ךיא ףרַאדַאב ןיורק ןייק
 | ןבעל ןופ טייקילייה יד ןעזעג בָאה ךיא
 ,עז ןוא וד ךיוא םוק טציא --- ,ןטסעדנימ ןופ טיוט ןיא
 ןבעגעגקעװַא ןטסעדנימ םעד ךיז בָאה ךיא יו



 --- ,טכערעג ןייז לָאז ,טניואוועג ךיא ןיב ,טרָאװ ןיימ

 ; ןסירעצ ןילַא לוק ןיימ ךיא בתצה טָא ןוא
 ,טכעוושרַאפ טגָאלק סע ,טרָאװ ענייר סָאד טגָאלק סע
 ,ןסיוועג ןופ טנורגּפָא ןיא ךיז טרעגלַאװ ןוא

 ,לעצ ןעמ --- ךעלטניײרפטסַאג ,ןפתא זיא ריט ןיימ
 ; רעטנוא רימ ץרַאה ןיימ טגָאז --- ,ךימ ןעז ןעמוק טסעוו
 ,לעווש ןיימ סיפ ענייד טימ ןָא טסריר וד רעדייא רָאנ
 ,רעטנורַא ףרַאװ רעירפַא ךיז ןופ ביוטש ןצנַאג םעד

 גירק םוצ ,לאינד ,טיירג יז

 ; רעיינ רעד גירק רעד -- טמוק רע
 ןָא טיירג ,ןוז ןיימ ,לאינד
 | ,רעייפ-ןענָאנַאק רַאפ ףוג ןייד

 ןָאנַאק רעד טרַאװ ןוא ןיוש טייטש סע לייוו

 רעטצישַאב-טינ ַאזַא ןעוועג טסיב
 ;טנעה עקידמירָאסיײק ןיא לָאמַא
 ,רעטציא ךיוא ױזַא רקפה ףיוא טסיב
 ,טנעדיזערּפ טריגער רעדנעל ןיא ןעוו

 ,קסעתמ ע"לַא ךיז ןענייז סע
 -- דנַאל ןיא ןטצעל זיב ןטשרע ןופ
 קעסַאּפ זיב לּפענק ןופ ,רידנומ ןייד
 ,טנַאלַאג-שידלעה ןקוקסיוא לָאז

 ןליוק ןוא סקיב ןייד --- ךיוא ױזַא ןוא
 ,טפיילש ןעמ ,טצוּפ ןעמ ,טרעייש ןעמ
 ,ןליונק-סנגיל ןיא ךיד טלקיוװ ןעמ
 ,טפיוקרַאפ ןעמ ןבעל גנוי ןייד

 :צלַא ריד רַאפ גירק םעד ןטיירג סע
 { קַאבַאק ןוא קירבַאפ ,טנעמַא-לרַאּפ
 -- הלעתנ םעד טנעה יד ףיוא טגָארט ןעמ
 ,קַאינַאמ-המחלמ -- רעלטיה םעד

 ,ןגָאז וצ ױזַא קיטייוו ַא זיא'ס
 :טנייה זרמא רעד זיא סָאד רעב
 ,ןגםצלשעצ טגיל טולב ןיא רעפמעק רעד
 ,טניירפ רעקיטכענ ַא זיא רעגעלש ןייז
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 ןסַאּפ טקילפ טניירפ רעקיטכענ רעד

 ,טולב טעדנעש ,טרָאװ טעדנעש ,ץלַא ןופ
 ,עסַאר ןוא קלָאפ טעדנעש ,סַאלק טעדנעש
 .טוג זיא סע :םיהלא יװ ,טנָאז ןוא

 ,ןטַאררַאפ טניירפ רעד טעװ ךיד ךיוא
 ,קַאלש ןופ עגר יד ןעמוק טעוו'ס ןעוו

 ,ןטַאט םענעגייא ןייז טַאררַאפ רע
 ,קַאינַאמ רעד טלעוו רעביא טנַאּפש סע לייוו

 ,ןגיוושרַאפ ןיוש טוט טגיל ןטכענ רעד
 !גיל :םענעלַאפעג םבעד טבָארגרַאפ ןעמ
 ןגיוו ןוא רעדיוו ןיוש סעמַאמ ןציז
 ,גירק ןדנעמוק ןרַאפ ןיז עיינ

 ,יאדווא ןסזדי ַא ךָאד וטסיב
 ! גױו ןופ ןצכַא ןיוש ןרָאי טסיב

 עדַאגירב עצנַאג ַא ןריפ ןיוש טסנהאק
 ,גירק ןיא רעטשרע רעד ןלַאפ ןוא

 ,ןטלַאהַאב ןרעוו טעװ ןעמָאנ ןייד ןוא
 ,םַאטש-רעירַא ןופ טינ טסמַאטש וד לייוו |

 ןטלַא ןַא רָאג ךיז ףיוא לרוג ַא טסגָארט
 ,םַאל-קחצי ַא ןופ ןגיוא טסָאה ןוא

 האנש עשהיח יד רעצרעה רעביא
 ,קַאר ַא יו ךיז טָאה ןסקָאװעצ
 ענימ רעשלאֹוג טימ רעדנעל רעביא

 .קַאינַאמ רעד טנַאּפש ,טנַאּפש .

 ,ןסיוו ןופ טייל יד --- עגולק יד ןוא

 ,גנַאזעג ןופ טייל יד --- ענייש יד ןוא

 ,ןסיג ןעגנוב"לַאז טימ ּפבּנק ןייז ףיוא
 ,גנַאג ןייז ןעמולב טימ ןטײרּפשרַאפ

 "רעבעוו, ןופ רעטכיד רעד --- ןַאמטּפוַאה ,עז

 --- 1 טָאּפש ַאזַא ,ןוז ןיימ ,וטספיירגַאב יצ

 ירעבעג-דובכ ַא ןרָאװעג זיא

 .טָאג ןשיצַאנ ןופ רעהפנח ַא



 ,רעזייה סעקירעמַא ןייד ןיא ,ָאד ןוא
 ,ןייו לזעלג ַא ייב טעקשָאנשרַאפ
 ,רעזיירד ןוא לעינ'תא ריד ןופ ּפָא ןכַאל
 .ןייז ךָאד רערעל ענייד ןפרַאד ןוא

 ,קָאלייש טםעד ריד ןיא ןכוז ייז
 ,קַאב רעשיקנעי ןיא ךיז ןּפיינק ןוא
 !קילײה רעלטיה :ןעמ טיירש טרָאד ןוא
 ! קַאינַאמ ,לייה ,לייה

 ,ערַאמכ יד טמוק יז ,ךיז טקור יז

 .,קָאז סלבא ןַא יו ,ערעטצניפ ַא
 ערַאװ עקיטולב ַא טכַאמ טלעוו יד
 ,קַאינַאמ הלודגל-ה"לוע םעד רַאפ

 הלואג ןופ גָאט ןיא

 ,טצנַאטעג קלָאפ סג:ד טָאה הלואג ןופ גָאט ןיא
 -- ,טצנַאטעגטימ טשינ טָאה החמש רעד ןיא רענייא רָאנ

 ,=לעצֹוג רעד

 -- ,טרַאװעג קילתאפ סָאד טָאהד הדועס רעד ייב טנװָא ןיא

 לוטש-דובכ ןייז ןעמענרַאפ לָאז ןָאנביױא
 ,=לעיצֹוג רעד

 = ,טלעטשעגּפָא טשינ ןצנַאט סתאד ןוא --- ,טרַאװעג

 ירפרעדניא טגנתצזרַאפ טָאה ,דיירפ יד רעביא טשינ טסייר ---

 ,ללעצֹוג רעד = |

 - ,יירד ןוא ,ייווצ ןוא ,העש ַא טרַאװ קלָאפ סָאד
 ןָאנבױא ןייז טינ טמענרַאפ ץלַא ןוא

 ,"לתצֹוג רעד

 :ל:גמַאטימ טעזרעד ןוא ,קוק ַא טיג קלָאפ סָאד

 טנעה יד רעטנוא ןופ יוװ ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ

 ,"לתצֹוג רעד
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 ,טָאטש רעביא קעװַא ךיז ץנעט טימ טזָאל קלָאפ סָאד

 פז טינ ץעגרע ןיא ךיז טכוז סע רָאנ --- ,טכוז ןופצ
 | ,לנצֹוג רעד

 ,ןייועג ַא טכיירגרעד ץעגרע ןופ --- ,גנולצולּפ ןוא
 א

 טנייו סָאד זַא ,לוק ןיא ןענעקרעז עלַא ןוא
 ,=לתוג רעד

 :טעזרעד סע -- טָא ןוא .רעטיצ ַא טיג קלָאפ סָאד
 טנייוו ןוא טנלע ןיא טציז הסיפת רעקידייל ַא ןיא

 ,=לתצֹוג רעד

 ,דיירפ יד טינ טרעטשעצ , --- .רעביא ךיז טסייר ץנַאט רעד

 ןייועג ןליטש טימ טעב -- "לץנַאט םעד טינ טסיירעצ

 ,"לסצֹוג רעד

 ,דיירפ ןיא רעקרַאטש ךָאנ ןוא ץנַאט ןיא רעקרַאטש ךפזנ,
 ןייוועג ןייז טנייווס יו ןיוש טרעה ריא זַא דלַאביװ,

 י---,ט"ליצוג רעד

 *---? סָאװרַאפ ,זדנופצ גָאז רָאנ ,ןענייוו ןייד ןרעה רימ, ---

 ןייועג ןיא טגסעג טָאה "---דיירפ רעייא ןעניזַאב וצ ,, ---

 ,5לת+וג רעד

 וצ רימ רעירפַא טגנאז  ."---ןָאנבױא ץיז ,םוק,, ---
 ןייועג טימ טגָאז--,"ןקַאהּפָא טינ החמש יד רעמ

 ,"=לתצֹוג רעד

 --- .קלָאפ סָאד טיועפטנעעג טָאה --- ,"וצ ריד ןגָאז רימ,, ---
 ןייועג טימ טגָאזעג טפצה --- ,"ןשטנעב ךייא רעטציא ךיא לע, ---

 ,"=לתצֹוג רעד

 ,קירוצ הדועס רעד וצ ןייג ךיז טזָאל קלָאפ סָאד
 טשטנעב ןוא טייג טנעה ענעבייהדעג טימ סיוארָאפ ןוא

 ,=5::ֹוג רעד

 .ץנעט ןוא סעילעּפַאק .החמש יד טרעקַאלּפ סע
 טנייו ןוא טנלע ןיא טציז ןתאנביוא ךיוה ןוא

 ,=5נצוג רעד



 ןביוש טנזיוט ןופ דיל סָאד

 -- :ןביױש טנזױט ןופ ,טכענ טנזױט ןופ דיל סָאו
  +ןָא טשרע ביה ךיא -- לָאמעלַא ךיז טכוד רימ
 ,ןביולג בייהנָא ןופ טכיל עשירפ סָאד ריּפש ךיא
 / .ןָאפ-בוט-םוי רעטשרע ןַא ןופ רעטַאלפ םעד

 ?ןרעטש ענױזַא ןעזעג ןעוו ךיא בָאה יצ

 ,ןייװעג ַאזַא טרעהעג ןעוו ךיא בָאה יצ
 ןרעהרעד רימ וצ טציא ךיז טזָאל סאו
 -- ?ןייש-הנבל רעקיטכיזכרוד ןופ טנעוו ךרוד

 ןעגנַאז עפייר ןופ גנַאזעג -- טיורב ןופ דיל סָאד
 -- '.געט עפייר ןופ גנַאעג -- טױט ןופ דיל סָאד
  ןעגנַאגעג זיא סהאוװ ,ןַאמסטעברַא ןופ דיל סָאד
 .געוו םענייר ןייז ףיוא רעוַארב ַא ,רעכעלרע ןַא

 -- .ןלַאפעג ןוא ,טלכיורטשעג ןוא ןעגנַאגעג
  !ףלעה :עמיטש רעקידהמיא ןַא טימ ןפורעג
 ןלַאקַאש ןופ רעמָאיעג -- ?רעװ םביא טָאה טרעפטנעעג

 .ףלעו עקירעגנוה ןופ שינעיָאװו ןוא

 ,ןעמונרַאפ ץרַאה ןיא רע טָאה שינעיָאו סָאד
 ןַאּפש ןקידרעטייו םוצ טלעטשעגפיוא ךיז
 ןעמוקנגעקטנַא םיא ןבייהעגנָא ןבָאה'ס ןוא
 ףןַאמערָא רעד ןוא קינטנַאטסערַא רעד ,ףַאלקש רעד

 ,ןבעגעג יירשעגסיוא ןייא ייז ןבנזה עלַא ןופצ
 : סױרַא גנול רעפיט ןופ יירשעג ַאזַא
 -- ,ןבעל ,ןבעל ,ןבעל ןליוו רימ
 .זיוה ןכיוה םוצ טכַארבעג ייז טָאהד יירשעג סָאד ןוא

 ןענַאל רעדַארָאלתאק ףיוא זיוה ןכיוה םוצ
 ,קיּפסקיַאּפ ןוא סנעווע גרַאב טימ טלגנירעגמורַא
 ןענַאּפש טינ רעמ ןענעק ייז --- ,יײז ןגיל טציא
 .קילג ןוא ןוז ןופ ץלַא ךָאנ ייז ןעגניז --- ןעגניז רָאנ

 ,ןביולג ןופ טּפַאכרַאפ ,רָאכ ןיא ייז טימ גניז ךיא
 ; טכענק ןוא טנַאטסערַא ןופ ,ןַאמסטעברַא ןופ רָאכ ןיא
 ,ןביוש טנזיוט ןופ דיל סָאד יז טימ גניז ךיא
 ,טכענ טנזיוט ןופ די"ל סָאד ייז טימ גניז ךיא
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 לבה ןוא ןיק

 ,טעדרָאמרעד דלעפ ןפיוא טגיל לבו|
 .טסע ןוא ּפָאט ַא רעביא טציז ןיק ןוא
 ,עדרפאמ ןייז ףיט ןײרַא ּפָאט ןיפצ טרַאּפש רע
 .טסענךעניב ַא ןיא קונש םעד רעב ַא יװ

 ,טרעקַאלפעצ --- ןוז יד גָאט רעבלַאה זיא'ס
 ; טסיוו'קינייטש ,טנקירטרַאפ --- דרע יד
 ,טרעקַאעצ סָאװ רָאנ ,דלעפ לקיטש ןיילק ַא
 .,טסיזמוא טרַאװ --- רעייז ןפיוא טרַאװ סע

 ,רעדורב רעשרעדרעמ רעד ,ןפֹצ ךיז טסערפ רע

 ,ףױרַא םינּפ ןטימ ףרָאװ ַא ךיז טיג ןוא
 רעדורעג-ךרָאנש ןיא ןוא ,ןייא טעכרָאנש רע
 ,ףוג רענעלָאטש ןייז רעמ ךָאנ ךיז טסקַאוװעצ

 רענרעד ענעטכָאלפעצ עטלדָאנעגנָא יו
 ,םורק ךיז ןפרַאורַאפ רעגניפ ענייז עלַא
 רענרעה עקירפאהטיור ןרעטש ןייז רעביא ןוא
 ,םורַא ןעיירד ןפיילש עדייב ענייז

 ןּפָאקוצ םיא גנעלש ןוא תויח ןעמוק סע
 ,קערש ןופ טפע"לּפעג ,טמיילעג ןביילב ןוא
 ,ןּפ:ברכ !עקיכליה סָאד ןָא ייז ףיוא טפרַאוו'ס סָאװ
 .קעװַא ןכירק ןותצ םוא ךיז ןעיירד ייז

 ,ןטייווצ םבוצ רעדורב םוצ קעװַא ןכירק ייז
 ,ריר ןטסדנימ ןָא ,ליטש טגיל רענעי לייוו
 ,ןטייב ןופ סעבילג ןשיווצ ּפָארַא םינּפ ןטימ

 ,ריפ עלַא ףיוא רענעפרָאװעגמוא ןַא

 ,רעטנורַא ליומ ןטימ ליטש טגיל לבה
 ; ביוטש םעד דרע רעד ןופ טשוק סָאװ רענייא יו

 -- רעטנוא טייג ןוז יד ןוא טמוק טנוװָא ןעוו ןוא
 ,בייל ןופ עווירג יד םיא רעביא ךיז טגיוועצ

 ,ןּפָאקוצ סלבה רעביא ךיז טמורבעצ בייל רעד
 --- ןייבעג סלבה ןיא ןיירַא ןיוש "ליוו רע
 ,ןּפָארט עקיסייווש טימ ןסָאגרַאפ ,ןיק ןעוו
 ,ןייצ יד טימ ץירק ַא ןוא פתארכ ַא רעדיוו טיג



 ןגָארטעצ טרעוו'ס זיב ,רעביא טרַאװ בייל רעד

 ,פזרכ סניק ןעמיור עלַא רעביא
 ןגָאלש וצ טכיל טימ ןָא ןבייה ןרעטש זיב
 .ּפָאט ןקידייל ןופ ןדנַאר יד רעביא

 רעדילג סלבה ןיפצ ןירַא טקניז בייל רעד
 --  ,ביור רעטיוט וצ סַאה ןקימיוש טימ
 רעדינ ןיא ליומ ןטימ ךיז טגיל רע --- *לבה ןוא
 ,ביוטש םעד דרע רעד ןופ רעהפיוא ןָא טשוק ןוא

 ,ןיק רעד ,רעדורב רעד ףיוא ךיז טּפַאכ ףָאלש ןופ
 ; בייל רעד טפיולטנַא -- ץענעג ַא טיג רע

 --- ןעיײנַאב רעדיוו טפאשרעדורב !ליוװ ןיק רעד

 ,ביורד רָאנ ןבילברַאפ ןעלבה ןופ רעבָא זיא

 ןּפיר עטלקערבעצ .סוֿפ ַא .ּפָאק ַא

 ;ןײרַא ּפָאט ןיא טעיָאװ ןיק רעד
 --- ןּפיל יד טימ ףױרַא טציא --- ּפָאק סלבה ןוא
 ,ןייש-טנווָא ןיא טלכיימש ןוא ליטש טגיל

 רוטַאנ יד

 .רוטַאנ יד ןעמונעג טלָאװ ךיֹא
 ,ןטלת:ּפשעצ יז ןוא
 קיגייועניא ןופ ןעז ידכ
 ,ךות ןקידרעדָאי ריא
 - רעדָאי רעד זיא יצ ,ןעז ךיוא
 ןטלָאשרַאפ לָאמעלַא
 טמערופעג ןייז וצ

 ,ךָאנ םערופ ןטיירג ַא טול

 םעניימ רעטצנעפ ןגעקטנַא
 ,םערוט רעכיוה ַא טייטש
 טייטש םערוט ןפיוא ןותצ
 ,ץילב ןופ רעטײלּפָא ןַא
 רימ ןגעקטנַא טעב ַא ףיוא ןוא
 ,םיַרוסי ןיא טגיל גנוי ַא
 ןרעקַאלפ ןגיוא ענייז ןוא
 ,ץיהר-הסיסג ןיא
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 .ךיז טרעקַאלּפעצ ביוש ַא ףיוא ןוא
 ,לגנילרעטעמש ַא
 טבערוט ןוא ביוש ןשיווצ ןוא

 ; פולס ַא טייטש
 -- ןלעװ ךיא טלָאװ ןסיוו ןוא
 לגניי ןוא ּפולס ןשיווצ
 =לגנילרעטעמש ןוא ץיה ןוא
 ! פונק ַא ָאד זיתצ ס יצ

 ןצנַאט ןזָארג ןיא
 ,רעגנירּפש-ןקירעשיײה
 --- טנָאזירָאה םייב טייוו ןוא

 ,םי רעיולב ַא

 -- ןשיק ןקידנעקניז ַא ףיוא ןוא
 ,רעגניפ ,רעגניפ

 עטסַאפעגנייא ,עטלפצזמעגסיוא יו
 .םַאר ַא ןיא

 ךרוד טפיול טָא ןוא
 --- םערוטש טימ ליבָאמ:צטיוא ןַא
 ּפולס רעד ךיוא לָאז סָאװרַאפ
 ?גנורּפש ַא ןָאט טשינ
 ךיוא לָאז סָאװרַאפ
 ,םערוט רעד ןעגנירּפשפיוא טינ

 ױזַא ךיוא ןוא
 ?גנוי ןופ טנעה עסייוו יד

 ,סייוו ךיא ,גערפ ןימ ַאזַא
 ,ןטלָאגעג טשינ לָאמנייק טָאה
 ָאטשינ זיפצ רעפטנע ןייק

 ; ףיורעד ןייז טשינ טעװ ןוא
 ןעמונעג רַאפרעד טלָאװ ךיא
 ןטלת:ּפשעצ יז ןוא רוטַאנ יד
 יז טרעקעגסיוא ןוא
 ,ףױרַא ץרַאה עמַאס ןטימ

 ךיא ט"לָאװ ןיילַא טָאג ןוא
 ,טמערופטנַא ןוא ןעמונעג
 טכַאמעג טלגב:ו ךיא

 ,גנוצ ןייז ןופ ָאטיוא ןַא



 ,ּפולס ַא --- סיפ ענייז ןופ
 ,םערוט ַא --- ּפָאק ןייז ןופ ןוא

 -- רענייז טנַאה רעדעיַא ןופ ןוא
 ,גנוי ןקידנברַאטש ַא

 ןרעטש ןוא רענייטש

 בעל םוא גנערב ךיא ;קידלוש :רימ ףיוא טגָאז ןעמ

 ;טרָאװ ַא זיולב טימ ּפעק ּפָארַא שםבענ ךיא
 ?גנובעגרַאפ ןעגנַאלרַאפ רע ןעק יו :טגָאז ןעמ
 .טרָא ןייז ןייז ףרַאד רעכערברַאפ עטצעל טימ

 ,ןגָאלשרעד ןשטנעמ ןציז ןעלקניוו ןיא---טגזשאז ןעמ

 ;טייטעג ור יד ייז ןיא בָאה ךיא לייוו
 ןגָאװ ןלופ ַא ךיא גנערב רעיורט לייוו
 ,טיורב טלייט ןעמ יו ,ןעמעלַא סע לייט ןוא

 -- ,רעטרַאה ןלזג ןוא רעדרעמ ןיב ךיא --- טגוז ןעמ

 ; טולב ןופ רוּפש ַא טביי=לב --- םוק ךיא רָאנ ואווַא
 ,רעטרַאּפשרַאפ ַא סָאלש ןרעטנוא ןיב ךיא ןעוו ,ןַאד רָאנ
 ,טוג ןעמעלַא זיא ,ןבעל סָאד קיאור טייג

 ,םימחר ןטעב ךיא טלָאװ דרע ןוא למיה ייב
 .תוכז ַא ךיז ףיוא ןעניפעג ןלעו טלָאװ ךיא
 ,ןַאמכַאו ַא ןײלַא רָאג ךיז רעביא רעוו ךיא רתצנ

 .סופ םענעגייא ןטימ ןיײלַא ךיז גָאלש ןוא

 ןענָאמרעד ךיז ליוו ךיא --- ענדָאמ ,ענדָאמ ןוא
 -- !טיײטעג סנבעל בָאה ךיא ןעוו ןוא ױזַא יו
 ,ןענָאקרעד טינ דרָאמ ןופ רוּפש ןייק ןק ךיא ןוא
 .,טיור ןדנוצעג ןענייז טירט עניימ עלַא שטָאכ

 --- { ןרעוו וצ ךיז רעווש זיא לייטרוארָאפ ןוא רזג ןגעק

 / דרע יד טמענ טָא ןוא ,"למיה רעד טמענ טָא ןוא
 | ,ןרעטש ןוא רענייטש טימ רימ ףיוא ןעלגָאה וצ
 .טרעוו זיאיס-- :רָאנ טרָאװ ןייא קיאור רעפטנע ךיא ןוא
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 ריביס ןיא הסיפת רעשירַאצ ַא ןיא יַאמ רעטשרע

 --- ןטסיװ ןיא דנַאל-ןופצ ןיא זיוה עטיוט סָאו
 ,טקַאהרַאפ טײקמַאזנייא ןועצ סָאלש ףיוא
 ןטסילַאיצָאס-רעפמעק ןציז הסיפת ןיא
 .טקַאּפרַאפ ןרעמַאק עטצײהַאב-טינ ןיא

 ,ןפרָאװרַאפ רעהַא ייז טָאה רַאצ רעד
 ,טייק ַא ןָאטעגנָא ייז סיפ עדייב ףיוא
 --- ןופצ ןופ טייקטנלע ןיא נםנד ןלָאז ייז
 ,טיוט ןיא ןעקניזניירַא ענעלַאפעג

 ,ןריט עלַא ייב ,ןרעיוט עלַא ייב
 ,ףיוה ןטמַאצרַאפ ןופ סמערוט עלַא ףיוא
 ,ןױישרַאמ עטנּפָאװַאב-לופ ןטַאדלָאס
 ,ףייר-ףושיכ ַא ןיא יװ ךיז ןעיירד ןוא

 ,רעווילג טימ ענעגיוצרַאפ רעמינּפ יד
 ; לעצ ןופ סָאלש רעד יוװ ,קילתנטש סעציילּפ יד
 ,רבק ןטלַאק ןופ טנעוװ יד קיד ןענייז סע
 .לעפ עטלַאק סרמוש םעד --- ךָאנ רעקיד ןוא

 ,רעיודעג ןיא טרעמָאי יז --- טכַאנ-רעטניוו יד

 .ייבש ןקידנעלבריוו ןוא טניוומערוטש ןיא
 רעיומ ןיא טסַאפעגנייא רעטערב עלייה ףיוא
 .ייר ןיא טגיילעגסיוא ןפָאלש רעפמעק יד

 ,לגניצ:למעלפ ַא ךיז טעקּפָאהד לּפמעל ןיא
 ,ףוג ףיוא ףוג ןופ ךיז ןעיירד סנטָאש ןוא
 ,לגנילק-רעסעמ ַא יו ,רעפרַאש ַא לוק ַא
 ,ףיוא טסייר לָאמַאטימ טייקיליטש עטיוט יד

 ,ןגירשעג יירשעג סוד טָאה רעוו טינ טסייוו ןעמ
 ,ריט וצ ריט ןופ םוא ןפיול רעטכעוו יד
 ןגיל עלַא לייוו ,טסקַאװ שודיח רעייז ןוא
 .ריר ןטסדנימ ןָא ,רעהַא זיב יו ,טמוטשרַאּפ

 ,רעטכעוו יז -- קעװַא ךיז ןצעז ייז יו ןוא
 -- יירשעג סָאד רעדיוו ךיז טגָארטעצ ױזַא
 רעטכעלעג ַא ןיא ךיז טלדנַאװרַאפ יירשעג
 .יירד ַא ףָאלש ןיא ךיז ןביג רעפמעק ןוא
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 ,רעזייב ַא ןוא רעגנַאל ַא זיא רעטניוו רעד
 דנַאל עצנַאג'ס טקינייּפ רע ןיינ םישדח
 ,רסיק ןופ ץרַאה'ס יו ,ערעטצניפ סמערוטש טימ
 ,טנַאה סנוילתר יװ ,עקיליורג טימ טכענ טימ

 ,עטקיטשרַאפ ןרעמַאק יד ןיא רעפמעק יד
 --- ,טֹונק ןופ ןוא רעגנוה ןופ עטקיניײּפרַאפ
 ,עטגיזַאב ןעוועג ףוג ןיא רתצנ ןענייז יז
 ,טומ ןטצעל ןיא טינ רָאנ ,טסייג ןיא טינ רָאנ

 ,ןכָארבעג ןעוועג טינ זיא ייז ןופ טומ רעד
 טיירגעג ךיז ןוא טרַאװעג קידנגייווש ןבָאה ייז
 ,ןוחצנ ןופ גנַאגפיוא --- דנַאטשפיוא ןופ גָאט ףיוא
 ,טייק רעד ןופ ןעײרפַאב יז טעוװ קלָאפ ןעוו

 ןענוּפשעג טסיירט ןייז טָאה םולח רעטוג רעד
 -- ,טכַאנ ןופ טייקנעקנוזרַאפ ןיא ,רעטציא ךיוא
 ןענופעג דנַאלעגיאט ףיוא ןוא ןכייט ףיוא טוה רע
 ,טכַארבעג רעהַא ןוא הרושב-גנילירפ יד

 ןטלעהעצ ַא ןעניגַאב ַא ןופ דיירפ ןיא
 ;טרעוו שביוקמ טכַאנייב ןופ םולח רעד
 ןטלעק יד ּפֶא ןלַאפ סע ןוא רענעלק ןרעוו סע
 ,דרע רעריביס ףיוא גנילירפ טימ טקעמש סע -

 --- --- "ןפַאלקש יו רעוו עלַא ריא ףיוא טייטש , ---
 ,לעצ-רעצרַאק ַא ןופ ךיז טגָארטרעד לוק ַא
 --- ןפַאג ןוא טפעלּפעג ףיוא-ןעגנירּפש עלַא ןוא

 !לעװש רעד ףיוא ןיוש טייטש ךָאד יַאמ רעטשרע רעד

 ,רעטכיזעג ףיוא-ןטכיול סע --- יַאמ רעטשרע רעד
 ,סיר ַא ךיז ןביג ןפוג עטפעלּפעג
 רעטכיד ןקידנקעוו ןופ ףור םעד ףיוא ןוא
 ,סיפ יד ףיוא ןטייק יד ךיז ןצנַאטעצ

 ןעגנַאגרַאפ ליוּפַא ןופ רעטצעל רעד גָאט רעד
 (ןייגרַאפ זיא טינ יו ןיוש טכַאנ יד ךיוא טעוו)

 ,ןעגנַאזעג ןוא ןענתצפ עטיור ןטיירג ןיא
 .ןילַא ךיז ןטיירג ןיא --- ץלַא ןופ רעמ ןוא
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 ,ןליוק ןוא ץימש רַאפ טיירגעג ןייז לָאז בייל סָאד
 ! ףור ךיא !יַאמ רעטשרע ןיב'כ---: טיירג זיא בייל סָאד
 ןלורג ןוא ןרעייפ ךרוד גנורּפשעג ,גנַאזעג -

 ,ףיוא טרעקַאלּפ ןביוש ןיא ןָאפ עטיור יד

 --- "!ןּפַאלקש יװ רעוו עלַא ריא ףיוא טייטש, ---
 !ליצ ,רעטכעוו --- -- ןטסױפ .רעטַאלפעג .,ךָאפעג

 ןפָאװ יד ןופ ךעלגניצ יד ףיוא-ןעגנירּפש סע
 .ליטש רעדיוו ןוא -- .סטירד ַא .סטייוצ ַא ,לַאנק ַא

 ,לפַאנק ןופ ײרעּפוטעג ,גזַארבעג --- ךָאנרעד
 :ךָאפעג -טונק ןיא רעקינייּפ ןופ טנננּפש ןוא
 -- -- "ןֿפַאלקש עלַא ריא ,ףיוא טייטש ,ונַא, ---
 --- == ךָאנרעד ןוא . . . עסיז ַא ור ַא --- ךָאנרעד

 ,רעסעלש ייז קירוצ ךיז ןגיוו ןריט עלַא ףיוא
 ,ילב טימ טליוקעגכרוד ןגיל ןפוג יד
 ,רעסערג ץלַא טסקַאוװ סָאװ ,ור רעד וצ ןע"לכיימש ןוא
 ,יַאמ ןטשרע םעד טכַאנ זיב ןבוט-םוי ןוא



 1935 ,קרָאי וינ -- יַאמ רעטשרע

 ,ןטסינומָאק ןרישרַאמ רעווקס ןָאינוי ףיוא
 --- ,ןטסילַאיצָאס ןרישרַאמ וינעווע רעטפניפ ףיוא
 ,ייצילָאּפ רעטייר --- זתרונחמ עדייב ןשיווצ ןוא
 -- !ייוװ ןוא ְךֶא זַא --- לעפַאב ַא ןבָאה רעטייר יד
 ןענתיגעל-רעירַאטעלָארּפ יד זַא ןבעג גנוטכַא וצ
 ,ןענָאפ סנטייווצ ןפיוא רענייא ןפרַאװ טינ ךיז ןלָאז
 ,געלשעג ןשרעדורב ַא ןופ ךורבסיוא ןיא ,טינ ןלָאז ןוא
 | --- .געוו ןקידבוט-םוי םעד ןקיטולברַאפ
 ,רעדירב ןופ גננאטרעייפ רעד --- טנייה זיא יַאמ רעטשרע לייוו
 ,רעדיל עלַאנָאיצַאנרעטניא ןוא טעטירַאדילָאס ןופ
 --- ,רעדנואוויזיילסיוא ןוא םולב רעטיור ןופ גָאט רעד
 --- ! רעדנוזַאב ייז ןרישרַאמ ,סע טסייה ,רַאפרעד ןוא רעבירעד

 ,ןטסינומָאק ןרישרַאמ רעווקס ןָאינוי ףיוא
 ,ןטסילַאיצָאס ןרישרַאמ וינעווע רעטפניפ ףיוא

 ײצילָאּפ רעטייר --- תונחמ עדייב ןשיווצ ןוא-
 --- {ייֵז ןטיהרַאפ וצ עטייווצ יד ףיוא ענייא לַאפנָא ןופ
 ןרףפ:ועג טנייה זיא ,סיוא טזייוו ,יַאמ רעטשרע לייוו
 ןוָאצ םעד ךיז ןופ סיוא ןדָאל עכַאװש ןעוו ,גָאט ַא

 ,ןיילַא ייז יו עזנאלפליה ,עכַאװש ענױזַא ךָאנ ףיוא

 --  ןייבעג םענעגייא ןוא טולב ןגייא ףיוא
 .יַאמ רענייש רעד טינ ןיוש רעמ זיא ,סע טסייהד ,יַאמ רעטשרע לייוו

 ,יילב יװ טגיילעגסיוא ןרעוקס עלַא ףיוא טגיל רע
 + ירערישרַאמ יד ןופ טָארט ןרעטנוא טרעמָאי ןוא

 -- { רעריפ יד ןופ ךעלכענק יד ןיא רעיורט טימ טּפַאלק ןוא
 טצעזרַאפ ךיז טָאה ,טפַאשרעדורב טָאטשנָא ,האנש לייוו
 טצעהעג טיוט זיב ,רעטעברַא וצ רעטעברַא .ןופ ץרַאה ןיא
 ,עטדיישעצ ייז ןרישרַאמ רַאפרעד --- .רָאי ןופ געט עלַא ךרוד

 --- .עטייווצ יד ףיוא ענייא גנוטכַארַאפ רעטלמַאזעגנָא טימ |

 ,ןטסינומפבאק ןרישרַאמ רעווקס ןָאינוי ףיוא
 ,ןטסילַאיצָאס ןרישרַאמ וינעווע רעטפניפ ףיוא
 --- טכַאלש-רעדורב ַא ןדיימסיוא וצ --- ייז ןשיווצ ןוא
 --- ,טכַאװ ןוא טיה יז --- !ייוו ןוא ךָא זַא --- ?יצילָאּפ יד
 ,רעדנעב עטיור ןופ גתצט רעד ,טנייה זיא יאמ רעטשרע לייוו
 ,רעדנע ףיוא גנונעפָאה ןופ ןוא טייקכעלרעדירב ןופ גָאט רעד

479 



 ,"רעדנעל עלַא ןיא ךייא טקינייארַאפ רעירַאטעלָארּפ , ןופ גָאט רעד

 -- עטלייוװרעדסיוא ןופ דיל סָאד ןעגניזסיוא ןופ גָאט רעד

 -- .עטלייטעצ ייז ןרישרַאמ ,סע טסייה ,רַאפרעד ןוא רעבירעד

 ,טנַאװ רעט"לַאק ַא ייב ןטָאש ןיא ייברעד גָאר ַא ףיוא ןוא--- = --
 -- ;טנַאקַאב טינ ןוא טנַאקַאב !ַאזַא שטנעמ ַא -- ,טעז ָא

 ,רעדילג יד םיא ןפרַאוװ'ס ןוא רעטנלע ןַא טייטש רע

 ,רעדינַא ןלַאפקעװַא דלַאב רע טעװ ,ךיז טכוד ,טָא
 ,ןייטש ןטרַאה ןָא ץעז ַא פסוק ןטימ ןבעג ןוא
 --- ,ןייצ ענייז ןופ טרַאּפש סָאװ ,םביוש ןיא ןדיזפיוא ןוא
 ,רעטיר-הילת רעד -- ,ךָאד טרעקעל עקשריה זיא'ס ,טעז ,ָא
 ,רעטיר ןופ ץימש רַאפ רענָאמפיוא רעד ןוא רענאאמ רעד
 ,יירעטסוש רענליוו רעד ןופ טרעקעל עקשריה רעד
 -- -- -= !יַאמ רעטשרע עדנעגעל ןופ רעפמעק רעטבלַאזעג

 ,רעביל ןיימ ,גנוי-רעטסוש ,טרעקעל עקשריה ,הא
 ,רעביפ ןיא טסכייק ןוא טייז רעד ןָא וטסייטש סָאװ
 ,טגעוו עמוטש ייב רעטנטָאשרַאֿפ ַא ךיז טסכיילש ןוא

 ,טנעה עטמָאלעגסיוא ענייד טימ טסכערב ןוא
 ,ןקַאנ-ןואיזדלַאה ןייד טימ ןטייז עלַא ןיא טסיירד ןוא
 -- ?ןקַאב עטליוהעגסיוא ענייד ןופ ךיז רעמָאי ַא טגָארט'ס ןוא

 ? רָאג וטסכַאל רשפא יצ ,ױזַא וטסרעמומני סָאד
 !רָאװ יצ ,םיורט :ןגערפ ןסעגרַאפ בָאה ךיא ,עז ,ןוא
 !ןעילג ןגױא ענייד תמא ןַא ףיוא עקַאט ךיא עז יצ
 !?דילת רעד ןופ ןעמונעגּפארַא ךיד טָאה רעוו ןוא
 רעהַא טכַארבעג שזַא ענליוו ןופ ךיד טָאה רע ןוא
 ,רעווקס ןָאינוי ףיוא ןוא ,רעקרָאי-ינ טירטס רעטסעה ףיוא
 ,טנעוו יד ייב רעדמערפ ַא ךיז ןרַאש וצ
 ,טנעקרעד טינ םענייק ןופ ,טקרעמַאב טינ םענייק ןופ

 רעדינ ןוא דנַאש יד רָאג ןעזוצ ןוא
 ,רעדירב טָאטשנָא םיאנוש --- םישרוי ענייד ןופ
 ,טַאלג ןוא ןייש עלַא ןדייר --- ןדייר סָאװ
 ,טַאט רעקידגנילירפ ןייד ןופ ןעמנצנ ןיא

 ,יַאמ ןקיד'הילת ןייד ןופ ןעמָאנ ןיא
 -- .ייברַאפ ריד עטגירקוצ ייז ןעייג --- ןייג ןוא

 ,ןטסינומָאק ןרישרַאמ רעווקס ןָאינוי ףיוא

 ;ןטסילַאיצתאס ןרישרַאמ וינעווע רעטפניפ ףיוא

 ,גיוועג סָאד ןענָאפ עטיור ןופ טסעז ןוא טסקוק וד
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 ? גירק-רעדורב יצ ,ןָאפ --- ,רעקרַאטש טרעקַאלפ סָאװ : טסגערפ ןוא |
 ,ןיימ וד רערעייט ,טרעקעל עקשריה ,ָא
 --- ןײרַא ךיז ןיא ףיט ןגַארפ ענייד עלַא בָארג
 ןעגנעה ןיא ךיוא ךָאנ טציא ןטלַאה סע ,עז "ללייוו
 ,לעגנע ןוא ןָאסרַאּפ ןוא זיּפש רעריטרַאמ-טעקרַאמיײה יד
 ,קירטש-הילת רעייז --- ,רעשיפ ןוא גניל ןוא

 ,קירוצ רָאי קיצפופ טימ זדלַאה רעייז ןגרָאװרַאפ טתאה סָאװ

  ןטפגשרַאפ זיא ןוא ,ןעוועג יוװ ךָאנ ףייטש זיא
 ,ןטָאש רעייז ןוא ,טייקנסעגרַאפ-ביוטש טימ
 .ןָאפ רעדעי רעבירַא טציא טָא םוא ךיז טגיוו סָאװ
 ,ןָאטרַאפ ךיז ןיא זיא רעדעי --- .םענייק ןופ ןעזעג טינ טרעוו
 ,דרע רערפגג ףיוא טמוק ןברוח ןופ דרעװש יד

 ,דרעווש יד ןלעטשּפָא ןפוק טייקינייא ןופ טּפַארק יד רָאנ ןוא
 ,טרעטיברַאפ ןיילַא ךיז ףיוא ןוא ןטלתצשרַאפ זיא רעדעי רָאנ
 ,טרעטישרעד טײקנטלָאּפשעצ רענעגייא ןופ זיא רעדעי ןוא

 ,ןיימ וד רערעייט ,טרעקעל עקשריה ,ז
 ןײרַא ךיז ןיא לָאמַאכָאנ ּפַאז --- .טרַאװ ,טינ ףױלטנַא

 -- ,רערישרַאמ ענעסירעצ ןופ ןעגנַאזעג ענעסירעצ
 --- ,רעריטרַאמ ןופ םישרוי יד ןופ הדירי

 ,ןטסינומָאק ןרישרַאמ רעווקס ןָאינוי ףיוא
 - - ,ןטסילַאיצָאס ןרישרַאמ וינעווע רעטפניפ ףיוא
 ,טקיניירעג ןוא טקילײהעג ריד ךרוד ,טנייה זיא יַאמ רעטשרע לייוו
 --- ,"טקינייארַאפ טייז רעדנע"ל עלַא ןיא רעטעברַא , ןופ גָאט רעד
 ,טיירדרַאפ ייז ןרישרַאמ ,סע טסייה ,רַאפרעד ןוא רעבירעד
 .טדיישעצ ןוא ןטלָאּפשעצ ןוא טרעטיברַאפ
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 רעייז רעקיטכיל רעד
 ןיקסוואעלטישז .ח ר"ד

 ,ןסירגַאב ךיד ךיא ליוװ ןטַאט ַא טסירגַאב ןעמ '|}
 יוד --- ריד ןגתאז וצ טנייהד רימ ביילרעד
 ןסיוועג ןרעטיול םוצ ןדייר טלָאװ ךיא יו ױזַא
 ור רענעטכיולעגפיוא ןופ סעגר ןיא

 -- ,רעדיל ןיא ףיוא טייג ריד וצ טרָאװ ןיימ

 ;ט"יזעג וטסָאה ערעייז ןעמגאז יד
 רעדירב עלַא טציא ףיונוצ ךיז ןעמוק סע
 ,דיירפ לסיבַא רעייז םעד ןעגנערב וצ

 ןעמורַא עלַא ןופ ףיונוצ ךיז ןעמוק ייז
 ,דנַאל ןטסטייו ןופ ,םי רעביא ןופ
 -- ןעמוק רעטשרע רעד לזמ טָאה סע רעוו ןוא
 .טנַאה סרעייז םעד רעטשרע רעד ןָא טריר

 ,םענייאניא ייג ךיא רעדירב תונחמ טימ
 -- {ןייג ןטימניא ?לסיבַא דימ רעוו'כ
 ,םענייק טינ ךיא יױרטרַאפ רעבָא טייקדימ ןיימ

 .ןיילַא ריד וצ ןָא טינ םוק'כ זיב

 ,רעװַארב רעייז :גָאז ךיא ןוא םוק ךיא
 ;טסַאג ןדימ ַא ףיוא לביארַאפ בָאה טינ

 ,רבח ןיימ ,ןוז :קיטכיל טסגָאז וד ןוא |
 .טסַאל יד טסקַאװ סע ןעוו טסקַאװ חוכ רעזדנוא

 ,רובג רעתמא זיא -- ביל טננה סָאװ רעד רָאנ
 ,טניר ןרעדָא ענייז ןיא טלעוו ןופ טפַארק יד
 ,רעבירַא האש יד קיביײיא טסקַאװ טפַאשביל יד
 .טניוועג קיבייא רעקיטכערעג רעד ףמַאק רעד

 ןטילבעצ טרָאװ ןופ טיווצ ןסייוו טימ

 ;טנעװ עלַא ענייד ןעגנעהמורַא ןלעװ טלָאװ'כ
 רעטיצ ַא לָאמַאטימ ןביג סע ןעוו ,ביגרַאפ
 .טנעה עדייב עניימ בוט-םוי ןטימניא

 .רעטיצ רעד : ןיימ ךיא --- ,ןייגייברַאפ טעוװ סָאד ךיוא,
 ,ןיורק רעקיאיינש וצ גיוא ןיימ דנעוו ךיא
 ,רעטילגעצ ןוז ןיא גרַאב ןפיוא טדנעלב סָאװ
 ,ןייר קיביײא ןוא סייוו קיבייא טביילב ןוא
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 עזָאניּפש

)1954( 

 עביל עלעוטקעלעטניא

 --- -- .טָאג וצ עביל עלעוטקעלעטניא
 --- --- .ָאטיג סטכעלש ןייק ,סטוג ןייק
 טָאברַאפ רעטסעווש עקיטכַאנ יד

 .,העש רעטעּפש ןיא ךַאװ ןייז

 טנַאה ןיימ ןופ סױרַא טמענ יז

 : טגָאז ןוא קרעו טעזָאניּפש
 ,טניירפ ןיימ ,טכַאנ ןיא טעּפש ןיוש
 ,טגואלש ןיוש העש עטנעצ יד

 ,סיוא לּפמעל סָאד טיירד יז
 ,טכַאנ טוג :וצ טרעטסילפ יז

 -- ,סױרַא טייקליטש ןיא ךיז טכיילש ןוא
 ,טכַאמרַאפ ןגיל טביי"לב ךוב סָאד

 לָאטיּפש טפָאלש ןעקנוזרַאפ
 | ;ייגש ןופ דנַאלרעביױצ ןיא

 -- לָאמַא --- -- ןעוועג זיא לָאמַא
 ,ױזַא ךיוא רעטציא זיא'ס

 ףיוא ןגיוא יד סייר ךיא
 ; טפָארצ ןעמולח ןופ
 -- .,ףוג רעיינ ַא רימ ןבענ
 . ,טפָאלש ןוא טגיל עזָאניּפש
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 ? רעהַא טמוק יו

 רעמַאק"ןקנַארק ןיא רעהדַא טמוק ||
 ?רעמַאדרעטסמַא רעד ףָאסָאליפ רעד

 .רעמ לפייווצ ןייק --- ןייא ךיז קוק ךיא

 .רע זיא ס ..רע זיא'ס

 יזָאנ עגנַאל יד ,ןּפיל עלופ יד
 ,זנמז"לג רעטנוא יו ּפָאק רעצנַאג רעד

 טסורב עקנַארק ןייז רעש טמעטָא סע
 ,טסוה ןופ סייררעביא ןטּפָא ןיא

 ,טונימ ןייא יו --- רתי טרעדנוה יירד
 .טולב ןּפָארט רעשירפ ַא --- ּפיל ףיוא

 ןלַארטש סהנבל רָאי טרעדנוה יירד

 ןלַאפ ,ןלַאפ ןשיק ןוא ּפָאק ףיוא

 -- .ןָא ךיד ריר ךיא ,רעכעלטעג ,תצ
 .ןָאקרעד .ףיוא ייטש .ףיוא ךַאװ

 ווו

 / טכַאנ וצ טנַאז רע

 ןגיוא יד טנפע עזָאניּפ
 : טלעוו וצ ,טכַאנ וצ טגָאז ןוא
 ,ןגייל ךיז ןסייהעג טסָאה וד זַא --
 ,טלעפַאב טסנאה וד יװ ,ךיא וט

 רעכירַא רעהַא ךיא םוק יוװ
 --- } טיוט ןופ ןרָאי רעטרעדנוה ךָאנ
 ,רעבימ םעיינ ַא ןבעלסיוא ףרַאד'כ
 ,דיירפ טימ ןברַאטש לָאמַאכָאנ ידכ



 ,לביטש-םעדיוב ןיימ ךיז ןָאמרעד'כ
 ,טנעו ריפ עניימ עקי"לייה יד
 ,לביארַאפ ןוא סָאה טייז רענעי ףיוא
 .טנעקרעד עביל ןיימ בָאה ךיא ואוו

 -- ןברַאטש רעדיוו ףרַאד ךיא דלַאביװ

 .רעמ ךָאנ םינּפ ןיימ ךיז טלַארטשעצ

 ,ןברַא ךימ קיבײא טעוװ עביל ןיימ
 .רעהַא ןעמוק לתמַאכָאנ לעוװ'כ ןוא

 וע

 רעטרעהעג טינ

 ,בייל ןופ טולב סָאד ףיוא-ןפע ךיא
 ;רעטרעװ עמייהעג םעד טימ ײנַאב
 ביילב ןוא ןיב ךיא ,ןעוועג ןיב ךיא
 ,רעטרעהרעד טשינ--? סנעמעוו---רעטרעשַאב

 טכיזעג ןיימ ןעמַאזוצ סיג ךיא

 ;רעיױמ ןופ דוס טימ ,טנעוו ןופ דוס טימ
 ,טכיל סָאד ןיב ךיא :לוק א רעה ךיא
 ' ,רעיױד ןיא ןײרַא טיוט ןופ טסילפ סָאװ

 -- .ןַארַאפ טשינ ןוא ןַארַאפ ןיב ךיא
 ,ןרעטש עלַא וצ ךיוה סע גנִמז ךיא
 ,ןַאװ רעלעהד ןופ דייר ןענייז סָאד
 ףרעה טשינ סע ןרָאט ןשטנעמ ןוא

 --- קַאב רעד ףיוא ןשטיינק עפיט יד
 :+  רעייפ ַא ןיא יו ףיוא-ןעמַאלפ ייז
 ,קַאה ַא ןופ רירנָא םעד ריּפש ךיא
 .רעײרפַאב ןיימ ןרעוו ליוו ףָאלש ןעוו

 ,ףָאלש ,ןגיוא עניימ ןופ קעװַא
 ןדניברעדנַאנופ ףוג ןיימ ליוו ךיא
 ףָארטש-טפַאשביל ןוא קילג-טפַאשביל ןוא
 ןדניצ רעייפ ךָאנ רעמ טימ
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 .ןַארַאפ טשינ ןוא ןַארַאפ ןיב ךיא
 ;רעגעי ןופ ףלָאװ ַא יו טגנאירַאפ ןיב ךיא
 ןַאו רעלעה ןופ דיל סָאד גניז ךיא

 .רעגעלעג סייו ןוא דרע רעסייוו ףיוא

 ֵע

 טקיטעזעג טינ

 טקיטעזעג טינ ךָאנ ץלַא ןיב ךיא
 / ;ךיז טימ טינ ןוא ריד טימ טינ
 ןטעּפש טנווָא ןיא ףלָאװ ַא יו
 ,ךירקרַאפ ךיא בושי ןייד ןיא

 ,ךיא קוק ,ךיא גול רעטצנעפ רעטנוא
 ,סיוא ךיז יצ ךיא ּפערט ןייד ףיוא
 ,ךיא קוצ ,ךיא קוצ ןעלסקַא יד טימ

 ,סױרַא טכערב טייקמוטש ןיימ זיב

 ןעניולּפ יד וצ םיבושי ןופ
 --- ,ןייא ךיא ּפַאז ןרוּפש עלַא
 ,ןענערב ,ןענערב ןגיוא-רעגנוה
 ןייז וצ קירעגנוה רעמ ךעצנ

 ,טרעטיילעג זיב לוקדליוו ןיימ ןופ

 --- ,טרָאװ ןטכיו-לעגפיוא ןיימ זיב

 ,רעטייוו ,רעטייוו ךיא גָאי ,ךיא ףיויל

 ,טרָא סבייהנגא םוצ ןָא םוק ןוא

 ןּפַאכ טינ טצעז יד סרָאװ ןיימ ןעק
 2 ,םעלק ןייז ןיא ןּפיל שדייב

 ,ןּפַאלק ,ןּפַאלק רענייצ יד ןוא
 .םערב ריא וצ טכַאמ טכַאנ זיב

 ,טקיטעזעג טינ ךָאנ ץלַא ןיב ךיא
 -- ,ףוג טימ טינ ןוא טסייג טימ טינ
 : ןטעב ,ןטעב ןייא ןיא ךיא טלַאה
 ,ףיוא ךימ זייל ןוא ןייגוצ םוק
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 ובומ

 ,ןגיינ ךיא ליוו .טרָאװ ןיימ ,רבדמ ,ריד }צ
 .יוװ ייס טגיינעג זיא ּפָאק ןיימ
 ,ןגיױא יד ךרודַא טנערב דמַאז רענעקורט רעד
 ,ינק יד ךרוד טכעטש ןרָאד רעד

 ,ןעמוקעג ריד וצ עלייוו רעצרוק ַא ףיוא
 ; גנַאל ףיוא טפרַאדַאב ןעמוק טלָאװ
 ןעמוטש ןקיבייא ףיוא יואר טינ ךָאנ ץלַא ךיא ןיב
 | .גנַאזעג עטכַאדעג סוד ןטייברַאפ

 רעטיצ ןוא גנוטסולג ןופ תושר ןיא ץלַא ךָאנ ןיב

 ,טירט ןופ ,ןּפיל ןופ ,ןגיוא ןופ
 ,רעטיג ןוא עפש ןופ ,ןכַאז ןופ רמוח ןופ
 ,טינש ןוא רעקַא ןוא רעמַאה ןופ

 ,לוגע ןצנַאג םעד ןיוש ןעז רעבָא םענ ךיא
 ,רימ םורַא ףיונוצ ךיז טסילש סָאװ
 ,לגיר םענעגייא ןַא טימ ריט ַא יו --- גָאט רעדעי
 .ריט עדעי טרעוו רעטלגיררַאפ ןוא

 לוגע ןסיורג ןיא ןיירַא ךיא קור ּפָאק ןיימ
 ,קירטש ַא ןופ ּפונק ַא ןיא יו ױזַא
 ,לגיוו ַא יװ ךימ טגיוו ןוא ןָא טמוק טכַאנ ןוא
 ,קירוצ ןוא רעהַא ןוא ןיהַא

 עוו

 ס נ

 ,סנ ןייז ףרַאד גנואוט זַא ,טינ וטסעז צב
 {רעסעלש ךרוד ןוא רעיומ ךרוד --- ּפָאק ןוא ץרַאה טימ
 -- ,סעגרַאפ :טעבעג סףאד טינ זיא סע סיורג יו
 .רעסערג ךָאנ -- קנעדעג :טעבעג סָאד זיא
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 ,טכיל ןוא טפַארק טימ טנייה ןדָאלעגנָא זיא דרע יד

 ,ןדייוועגניא עריא ןופ ךיז ןסייר ןטרובעג

 ,טכילפ ןופ דיירפ טימ טצָארּפש לזערג סעדעיַא
 !ןדיירפ ע"לַא -- ןזָארג עלַא רעביא לייצ ייג טנייה

 ,קנוז ןפיט טימ טייב ַא ןיא ךיז טבָארג רעקַא ןַא

 ;גנוקיצטנַא ןיא רעדילג יװ ךיז ןפרַאװ ןטכיש ןוא

 ,קנורט ַא ןופ טייקלופ יד ךיז ןיא טגָארט ןּפָארטרעסַאװ ןייא

 ,גנוקילגַאב ןופ טייקלופ יד --- טרָאװ טלכיימשעגפיוא ןייא

 לָאמ ליפיוו ןוא ,טפָארטשַאב ןעוועג לתמנמ ליפיוו ןיוש
 ;טלטרעפעג ךיז עיציזיווקניא רענעגייא ןיא
 לוע רעטסרעוװש רעד טכייל ןוא ףָארטש יד סיז זיא'ס
 ,טלטרעצעג ןייז לָאמ ןייא רַאפ ,רירַאב ןייא רַאפ

 -- .יינ עמָאס ןופ ןייז טרעקַאעג לָאמַאכזנ ליוו'כ
 -- { רעצנַאּפ רעטפייטשרַאפ ,רימ ןופ ּפָארַא לַאפ ,ָא
 ,יַאמ ןיא דרע יד טפור'ס יו ריד וצ ףור ךיא
 .רעצנַאלפ רעטשטנעבעג ,קילב ןייד רימ ןיא ףיט בָארג

 עווו

 רעטרַאנעג שטנעמ

 ,רעצנַאג ,רענייר ,רעטרַאגעג שטנעמ
 --- ,ךיירפ ןיימ ןיא רעטלייטעגסיוא
 י--- -- רעצנַאּפ ןוא ץוש ,גנוטסעפ ןיימ וד ---,
 ,דייר סישי-ןב ךָאנ ךיא גָאז

 ףןענַאל ענירג ןופ ור רימ טסגנערב
 ,לַאװק ןשירפ ןופ ןָא ךימ טסקנירט
 ןענַאּפש עניימ ףיוא קירוצ טסלעטש
 .לֵאפ ךיא ןעוו ,לכיורטש ךיא ןעוו

 ,ןטסגנַא ןופ לָאט ןיא םוק ךיא זַא
 -- ,טיוט רעד ןייא ךימ טמעלק סע ןוא
 וטסגנַאלרעד טנַאה ןייד ןיהַא ךיוא
 ,טייגרעד ןיהַא טסיירט ןייד ןוא



 .ןסייו ןיא שיט ַא רימ רַאפ טסטיײרּפש
 -- ,טילג רעכעב ןיא ןייוו רעטיור
 ןזיװַאב לעװש ףיוא רָאנ ךיז לָאז
 ,טירט עניימ ןופ קנואוו-ךטפזש

 ?ןעניפעג טינ ךיז לָאז ךיא ואוו

 ,טלעהעצ ןרעטַאלפ ךיא עז
 . ןעניגַאב ןיא חרזמ רעד יװ
 .טלעצעג ןייד ףיוא דָאנג ןופ ןָאפ

 וא

 קינײװ יז עז

 : גנַאלרַאּפ ךיא קינייװ יו ,1
 ןעלגילפ ףיוא יו ילפ ַא ןבעג
 ,ןטייקטייוו עלַאטַאפ עלַא ךרוד
 .לעווש ןייד ןופ ּפערט יד ןכיירג ןוא

 ,הנבל רעד וצ טנַאהד יד ןקערטשסיוא
 -- ,ןסָאגעגננַז סייוו יױזַא טנייה זיא יז
 רעטנורַא יצ ַא יז ןבעג ןוא
 ,לעוש ןייד ןופ ּפערט יד וצ זיב

 ,טייהדניק וצ טכיזעג'ס ןָאט-יירד ַא
 רָאה-דלָאג טימ עינעמשז ַא ןָאטיּפַאכ ַא
  ,ךערייו יו סע ןדניצנָא ןוא
 .לעווש ןייד ןופ ּפערט יד ןליהנייא ןוא

 :זידליפת ַא ןיא לוק ןיימ ןבייהפיוא
 --- ,שינעפיט רעד ןופ טָאג ,ריד וצ ףור ךיא ---
 ,ןפור ןיימ טרעהרעד טָאג ןוא
 .לעווש ןייד וצ ּפנרַא טרעדינ ןוא

 ,םינּפ ןיימ טימ טָאג ןרירנָא
 ןגײלקעװַא ךיז םםיא טימ םעדכָאנ ןוא

 ןע"למערדנייא ןוא ,רבא וצ רבא |
 .לעווש ןייד ןופ ּפערט יד ףיוא םיא טימ
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 טסנפע וד יו ןעז למערד ןיא ןוא
 ךיז טסגייל וד ןוא סױרַא טסמוק --- ,ריט יד
 ,ןדייב ןשיווצ זדנוא טימ ןעמַאזוצ
 .לעווש ןייד ףיוא זדנוא טימ טסלמערד ןוא

 א

 גנַאזעג טשטנעבעג

 ןעגנַאזעג-לַא ןופ גנַאזעג טשטנעבעג
 --- יגֹנַַאְט ןטימ ןופ ןוז רעלעה ןיא
 -- ןעגנַאגעגפיוא זיא ריד ןיא דיל ןיימ
 .גָאמרַאפ ךיא סָאװ דיירפ רעטצעל ןיא

 ,ןוחטב םיוב םייב ךיז ןרעל ךיא

 ;ור ןזָארג ייב ךיז ןרע"ל ךיא
 -- ןבש ןטנעָאנ םוצ וצ ךיז גיינ ךיא
 .וצ םיא לייט ךיא ור קלח ַא

 ןענַא ךיא וט רעדנואוו ןענַא ןוא
 ,דרע וצ טיײקנלַאפעגוצ ןיא

 -- .,ןענַאד ןופ טלעוו עטייו יד שטנעב ךיא
 ,טרעהרעד ןייז טציא זומ הכרב ןיימ

 ןויסנ-לַא ןופ טפַארק ןיא---.זומ יז

 ; גָאזרַאפ ךיא סָאװ טרעוו םיוקמ
 ץהעש ןעטצע"ל ןופ גנַאזעג טשטנעבעג
 ,גָאט ןטימ ןופ ןוז רעלעה ןיא

 או

 ריפ זיא .ייווצ לָאמ ייווצ

 לעפ עקידהוואת '|
 ; טלײשעגּפָארַא ףוג ןופ
 !לעז ענייר ןימ טוט סו
 ,טלייצ יז ,טלייצ יז
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 ,ריפ -- יא ייווצ לָאמ ייווצ
 הד -- יא ךיא לָאמ ךיא

 ,רימ --- זיא וד "לָאמ וד
 ור -- זיא טיט לָאמ טיוט

 ,ּפ:יאק ןיימ טייז-חרזמ ןיא
 ; טייז-ברעמ ןיא סיפ יד
 --- ,ּפָא טשינ ייטש ,רעכיג גָאי
 ,טייוו --- זיא טנעָאנ לָאמ טנעָאנ

 ,קוטס -- .ריט רעד ייב ךרָאש
 ,ןיירַא םוק ,ןפָא זיא'ס
 --- ,קוק ןטצעל ןיא ףיוא-טכיול
 ןייז --- זיא טוט לָאמ טוט
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 ץלַא רַאפ קנַאד ךיא

 רעמיצ ןיימ ןופ לעװש רעד ףיוא
 --- ,טסַאג ַא ךיז טזיײװַאב
 --- ,רעטנַאקַאב רעטלַא ןַא
 ,טסַאג ַא ךיז טזײװַאב

 ,עניימ ףיוא םינכש יד ףיוא
 ,ייז רַאפ ךיז טזייוו רע זַא
 ,ייֵז רַאפ ךיז טזייוו רע ןוא)
 ,(רימ רַאפ יו טפנא ױזַא
 המוהדמ ַא ןָא רע טפרַאװ
 ,טיוט ןופ ןטסגנַא ןוא
 ןטלַאהַאב עלַא ןוא
 --: ,םיא ןופ םינּפ טבעד

 ,שרעדנַא םיא ןעק ךיא רָאנ
 ,טוג ףיוא םיא םענ ןוא

 ףיוא טמענ ןעמ יו ױזַא
 ,םת ַא חרוא ןַא
 -- ,רַאנ ַא חרוא ןַא
 ,רַאנ ַאזַא זיא רע לייוו
 .רַאנ ןימ ַאזַא

 ,ןושל ןייק טינ טָאה רע
 .ךיוא טינ סע ףרַאד רע
 ןזיײװַאב רָאנ טמוק רע
 .ןזאט וצ טייקטיירג ןייז
 ,ץלַא רימ רַאפ ןָאט וצ
 ,תוחילש ןיא ןייג וצ
 ,ץלַא ןריפסיוא ןוא
 --- .סיוא טריפ חי"לש ַא יו
 ,דלודעג טימ לופ זיא רע
 ,ןכיירגרעד ליצ ןייז טעוו רע)
 --- (דלודעג טימ לופ זיא רע לייוו

 ,רַאנ ןימ ַאזַא

 -- .ןגָאז טינ לָאז ךיא סָאװ

 ; פָאק ןטימ וצ רע טלקָאש



 ,סעכ טימ ךיא דער יצ
 --- וו ןיא ךיא דער יצ
 לכיימש ןקידנעטש ַא טימ
 -- .ֹוצ רע טלכיימש
 .םיכסמ זיא רע ,טסייה סָאד

 ,ץלַא ףיוא םיכסמ זיא רע
 ,ץלַא טימ םיבסמ זיא רע

 לכיימש ןייז קיטרַאפ טָאה רע

 -- .ץ"לַא ףיוא ןוא ץלַא וצ
 ,רַאנ ןימ ַאזַא

 רימ טנָאמרעד ןעמעוו ןובצ
 -- 31 טסַאג רעד -- ץדילש רעד
 םענייא ןָא רימ טנָאמרעד רע
 ,לטעטש ןקילָאמַא ןיימ ןופ
 -- רַאנ רעד לדנעמ עקַאט
 .ןסייהעג רע טהאה ױזַא
 ,רובג ַא רע זיא ןעוועג

 ,ךייה יד סופ סקעז רעביא

 לטעטש ןיא רע זיא ןעוועג ןוא
 .רעגערטרעסַאװ רעד
 ,ןיוש לָאמ ןייא טינ)
 ,ןעגנוזַאב םיא בָאה ךיא זַא
 ,ןיוש לָאמ ןייא טינ
 ---(טנייווַאב םיא בָאה ךיא זַא
 טנוװָא זיב ירפ ןופ
 ,ןסַאג עשלטעטש רעביא

 לסימָארַאק ןגנַאל ןטימ
 ,רעמע עלופ ייווצ ןוא
 ןעדיוה ,ןעדיוה ךיז טגעלפ
 --- .רַאנ רעד לדנעמ
 ,רַאנ ןימ ַאזַא

 ןרעוו טגעלפ עטַאט ןיימ זַא
 ,סעכ ןיא ןעוו רימ ףיוא

 ןפערט ךימ ןלעװ טגעלפ ןוא
 -- .ךָאטש ןקיטפיג ַא טימ
 ,גֹנָבוז ַא ןבעג רע טגעלפ
 לדָאנ ַא טימ ףרָאװ ַא יוו

 : ןיירַא רימ ץרַאה ןיא
 !רַאנ רעד לדנעמ
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 ןֶָא געט עגעי ןופ ןוא
 ןטַאט טבעד סיעכהל וצ ףיוא
 רעביל ךָאנ ןוא ביל ךיא בהאה
 ןגָארקעג קידנעטש ףיוא
 --- ,רַאנ םעד לדנעמ

 ,רַאנ ןימ ַאזַא

 ןענַאטשעג זיא לימ ןבענ
 ,סטלַא ןַא לביטש ַא

 ןפָאלש טגע"לפ ןטרָאד ןוא
 .רַאנ רעד לדנעמ
 ,לביטש םעד וצ ןיהַא
 ןטַאט םעד סיעכהל וצ ףיוא
 ןעגנַאגעג לָאמנייא ךיא ןיב
 ,טכַאנ רענרעבליז ַא ןיא
 ,טרָאד טוט סע סָאװ ןעז וצ
 טרָאד טפָאלש סע יוװ ןעז ןוא

 לביטש ןטנלע ןיא
 !רַאנ רעד לדנעמ

 ןירַא ןיב ךיא ןעוו ןוא
 ,לביטש ןטנלע םעד ןיא
 רימ ןגנטעג טָאה גָאלש ַא
 -- +ןגױא יד רַאפ טכיל ַא
 ןגעלעג זיא ליד ןפיוא
 ,ןגיוצעגרעדנַאנופ
 ,גנע"ל רעד ןיא סיפ יד
 ,ןצרַאהד ןפיוא טנעה יד ןוא

 ,םעטָא ןָא ןוא ריר ןָא
 ,ןסייוו ַא םינּפ ַא טימ
 ,הנבל עלופ ַא יו
 -- .רַאנ רעד לדנעמ

 .רַאנ ןימ ַאזַא

 ןָא געט ענעי ןופ
 ,ןגעוו עניימ עלַא ףיוא
 ,דליבּפָא ןייז ךֹוזֹנ רימ טייג
 .ןגעקטנַא רימ טמוק ןוא
 רע טמוק לָאמעלַא ןוא



 טייקטיירג רעקיטרַאפ טימ
 ןליפרעד וצ ,ןָאט וצ
 ,גנַאלרַאפ ןטסדנימ ןיימ
 ,ןיוש לָאמ ןייא טינ)
 ,ןעגנוזַאב םיא בָאה ךיא זַא
 ,ןיוש לָאמ ןייא טינ
 --- .(טנייװַאב םביא בָאה ךיא זַא
 ןטָארעג זיא םיא ןיא
 .-- ,חרוא רעקיטציא ןיימ
 --- !ןטָארעג יװ רעמ ךָאנ
 ,רַאנ ןימ ַאזַא

 ןטייק ענע"לתאטש ןיא
 ,טעטנעּפעג ךיא גיל
 : טנָאמ רימ ןיא ץלַא ןוא
 --- ! טייהיירפ ,טייהיירפ

 ,ריט יד ךיז טנפע
 --- ,ןיֹרַא ךיז טרעגלַאװ רע ןוא
 רעטרעביושעצ ןימ ַאזַא
 ,ןירַא ךיז רע טרעגלַאװ

 רעמַאה ַא טגנערב רע
 } טייק ןיימ טּפַאלקעצ ןוא
 קַאה ַא טגנערב רע
 :םַאצ םעד טקַאהעצ ןוא
 ,דלַאװ ַא טגנערב רע
 דלעפ ַא טגנערב רע
 ,םולב ןוא גנַאז טימ
 ,ךָאמ ןוא שמיוב טימ

 ,ךייט ןוא ךַאילש טימ
 ,בוטש ןוא ףיוה טימ
 ,ץלַא ןגעווטניימ רַאפ

 | ,ץלַא ּפָא רימ טיג רע
 -- ,ןעמענ רָאנ ןלעוו לנכזז ךיא

 -- .ץלַא קעװַא טיג רע
 . ,רַאנ ןימ ַאזַא

 רעגעלעג סייוו ַא ףיוא
 ,םולח ןוא ךיא גיל
 : טרעביפ רימ ןיא ץללַא ןוא
 ןייז יז
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 ,ךלימ ליוו ךיא
 .שיילפ ליוװ ךיא
 ,רעטוּפ ליוו ךיא
 .ךָאנ ליוו ךיא
 .ךָאנ ליוו ךיא
 -- .ךָאנ ליוו ךיא

 ,ןײרַא רע טמוק
 רעטלבוהעגמוא ַאזַא
 ,ןיירַא רע טמוק

 רעמיצ ןיימ ןופ הלעווש רעד ףיוא)
 -- (!רע זיא טָא .רע זיא טָא
 ,טפיול ןוא טלייא רע
 טגנַאלרעד ןוא ,טגנערב ןוא
 ,שיילפ ןוא סקעבעג
 ,זעק ןוא רעטוּפ ןוא
 ,ךלימ ןוא ייט ןוא
 ,ןייוו ןוא קינזה ןוא
 ,ןרַאב ןוא ?לּפע ןוא
 ,סינ ןוא ןעלדנַאמ ןוא
 ,ליוו ךיא ליפיוו
 -- .ליוו ךיא רָאנ ןעוו ןוא
 ,ךָאנ טיג רע --- ,טסייה סָאד

 --- ,ץֵלַא ףיוא ןייא טייג רע
 | ,ץלַא ןיא ךָאנ טיג רע
 לכיימש ןקיטרַאפ ןטימ
 --- .ץֶלֲא ףיוא ןֹוא ץלַא ןיא
 ,רַאנ ןימ ַאזַא

 ,קיטכיל טרעוו גָאט רעד זַא

 ;:רע ךיוא קיטכיל טרעוו
 ןּפיל יד טנפעעצ רע
 ; סיירג רעלופ רעייז ןיא
 טנעה יד טמענעצ רע
 ;גנא"ל רעלופ רעייז ןיא
 ,ןעיירד ךיז טמענ רע
 ,ךיז ןעילוק ןוא ןעגנירּפש
 ןעמערב יד טימ ןפרַאװ
 --- ,גנוצ רעד טימ ןקַאנק ןוא



 ,טצנַאט רע --- טסייה סָאד

 ; ךימ בילוצ ץלַא ןוא
 ,ױזַא רע טוט סָאד
 ,ךעליירפ ךימ ןכַאמ ידכ
 ,ןעז וצ ןלעפרַאפ לָאז ךיא
 ,סרעזייו יד ןלייא סע יװ

 ,טכַאנ יד ןָא טמוק סע יװ

 טכַאג ןופ ןעמוק סָאד

 ,ןלעפרַאפ טינ ןעמ ןעק רעבָא
 טכַאנ רעד ןופ ןטימ ןיא ןוא
 ,לָאמַאטימ ךיא רעהרעד

 רעקעלג ןעגנילק סע יו
 | ,רימ סנּפָאקוצ
 ,טיור ןעגנילק ייז
 -- -- רַאפעג :;לַאנגיס

 ? רַאפעג סנטוורַאפ

 ? רַאפעג סגבוורַאפ

 ? רַאפעג סהצוורַאפ
 ןעד טסואוועג טינ ךיא בָאה יצ

 י ,ןָא לָאמעלַא ןופ
 ץלַא ןיא סָאװרַאפ
 --- ?ךָאנ ריֿמ טסיג וד
 ,ץלַא וצ סָאװרַאפ

 ץלַא ףיוא סָאװרַאפ
 . לכיימש ןטוג טימ
 ?וצ טסלכיימש וד
 ,טסואוועג בָאה ךיא
 ,טציא ךיוא סע סייוו ךיא

 ,טיירג ךיא ןיב טז ןוא
 ,ץלַא ףיוא טיירג ןיב ךיא
 ןגעקטנַא ריד קיש ךיא ןוא
 וצ לכיימש ןיימ ךיוא
 -  ,טניירפ רעטלַא ןיימ
 --- ,טסַאג רעמוטש ןיימ
 וד יו ךיוא בָאהד'כ

 גנַאלךבעל ַא
 לכיימש ןטוג ַא
 --- .טיהרַאפ ּפיל רעד רעטנוא
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 ;ץלַא טינ גנַא"לרַאפ ךיא
 ,לייט ןיימ רָאנ םענ ךיא
 ;ץלַא ןעמענ טלָאװ'כ יו

 --: לייט ןיימ טַאהעג בָאה ךיא

 ,ץלַא ןיא ןוועעג ךיא ןיב
 .ץלָא גונעג טָאהעג ךיא בָאה
 ,ץלַא רַאפ קנַאד ךיא ןוא

 --- ,ץלַא רַאפ קנַאד ךיא
 ,רַאנ ןימ ַאזַא
 ,ץלַא רַאפ קנַאד ךיא
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 םוירָאטַאנַאס רעוונעד ןופ עדַאלַאב יד
| | (1934) | 

 - ,םלצ םוצ טּפַאלקעגוצ סע טברַאטש סוזעי טינ
 ,דנַאל ןענכ ןופ לעװש רעד ףיוא --- השמ טינ
 ---ךלייצרעד לעװ ךיא ,טרעה---ןַאמוינ ןערנ רתמצנ
 ,טנַאװ רעטסָארּפ ַא ייב לטעב ןטסָארּפ ַא ףיוא

 - == .סָאװ ָאטינ ןתמא ןיא זיא ןלייצרעד
 / ןעוװעג טלָאװ קילייה ןבעל סנדעי ןעוו
 תומה-ךאלמ רעד ךיוא טלָאװ---שטנעמ ןטייווצ םייב

 | ןעזעג טייקילייה ןבעל סנדעי ןיא

 .ןבעל סנשטנעמ םעד טנייה קיליײה טלַאה רעוװ רָאנ
 -- ?טיוה ןופ ןוא רעדילג ןופ ,טולב ןופ רעצ םבעד
 ןבעוורַאפ טנייה עדנעגעל ןיא ןעמ ןָאק יו
 ?טױט ַא טַאלג סמענייא סטנַאקַאבמוא ןַא

 ,לאוג ןייק ,דלעה ןייק טינ םענייא ןופ טוט ַא
 ,ױזַא שטנעמ ַא טָאלג םענייא ןופ טוט ַא

 ,לחוא ןטקעדעגוצ ןייק ןיא טינ טגיל סָאװ
 .ייבש-רעונעד רעטנוא עקרק ַא ףיוא רָאנ

 ,קילייזד ןבעל ספאד טנייה טינ טלַאה ןעמ :גָאז ךיא
 ; סיפ יד טימ סע טערט ןעמ --- :ךָאנ רעגרע זיא'ס
 -- יק"לח ןייז וצ טגָארט ,ןָאק סע רעװ ,רעדעיַא

 וזיּפש ןייק ,סקיב ןייק ,סיפ ןייק טינ טָאה רעוו ןוא

 -- ,ןביילג ףיוא רעה טינ ,ץרַאה ןיימ ,ןגעווטסעדנופ
 --- ,דיל ןיימ ךיוא ןייגפיוא ןביו"לג ןיא לָאז ןוא
 ,ןבייהרעד ןזרמא ןיא זיא סָאװ ,רעד זַא
 ,דילג ןטסדנימ סנדעיַא רַאפ טביערֹוּכ טלַאפ

 - ,ןסלוּפ-רעביפ סנטייווצ םעד קערש טימ טלייצ רע
 ,ףיילש ןקנַארק ןייז טשוק ןוא ,ץיה ןייז טסעמ ןוא
 ,ןסלואוונָאק-טיוט ןיא ןיירַא ןיילַא טלַאפ ןוא
 ,ףיולעג ןיא ךיז טגָאיעצ לרעזייוו-רעגייז ןעוו

 ןּפַאלק ןַאד טמענ רעגייז ןופ לרעזייוו סָאד
 ; ןַאקלואו ןקיטעט ַא ןופ רענוד טימ
 --- ןפַאכרַאפ םיוק יז ןתאק ןעמ --- רערט עניילק ַא

 .ןַאעקָא ןופ זיורבעג טימ ךיז טגָארטעצ
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 ןענָאנַאק ןוא ןקיױּפ ןופ ּפעלק ןענייז סבווו
 -- ?טנעה עדימ ייווצ ןופ גנַאלקּפָא ןגעקטנַא
 ןענָאפ עקידנעייוו ןופ דנעלב-רעטַאלפ ןוא
 ?דמעה ןופ לרענלָאק ןופ רעטיצפיוא ןגעקטנַא

 רע טייטש רעקידענכנ ַא טעב סנקנַארק םייב
 ---ןָארג עטצעל סָאד דלעפ ןיא יו ,רעליטש ַא
 ,רעטיירדעגפיוא ןַא ,רעקידלוש ַא טייטש רע

 .זָאלג ַא טנַאה ןיא ןטלַאהנייא םיוק ןָאק סָאװ

 ןתנ ןַאמוינ סָאװ ,ךלימ טימ זָאלג סָאד

 ; ןייג ןרַאפ ןעקנירטוצסיוא טָאה טלעפרַאפ
 ---ןסָאגרַאפ טינ ןּפָארט ןייק---זתאלג עניילק סָאד

 ,ןילַא ךיז ןופ טציא ץעווינ ןיא טנירעצ

 !ןַאמוינ זיא סנױזַא רעוו---ןַאמוינ ןתנ רָאנ
 ---! רעוו ןוא סָאװ טינ ךייא ךיא לייצרעד סָאװרַאפ
 ןעמוק טינ יוו ייס קירוצ טעװ רע---ָאי ונ
 .רעמ ןעמוק טינ קירוצ יוװ ייס טעװ רע

 ןאמוינ ןתנ ַא .ַאזַא שטנעמ ַא .ָאי ונ

 --- .רָאה עטזיורקעגפיוא טימ גנוי רעביל ַא
 ןעמוקעג רעהַא רע זיא רָאי ןצכעז וצ
 .רָאי ןצפופ טעב-לָאטיּפש ףיוא ןגעלעגּפתא ןוא

 ןכַאז ןלייצרעד ךייא רַאפ טנַאקעג טלָאװ ךיא
 ,רָאװרַאפ ,רָאנ .ןרתצי-לגניי ענייז ןופ
 ,ןכַאמ טינ רָאלק ױזַא ךַאז ןייק םיא טעװ סע
 .רָאי ןצפופ ןגעלעגּפָא זיא רע סָאװ סָאד יו

 ,ןלתומעג ףוג םעניד ןייז ךייא רַאפ טלָאװ ףיא
 רָאלק ךייא טױעװ'ס רָאנ ,טכיזעג גולק ןייז ךיוא ןוא
 ,ןלָאהרעדיװ ןופ זיולב ןעזסיוא ןייז
 ,.רֶתָי ןצפופ עלופ ןגעלעגּפָא זיא רע זַא

 ןגיל ַאזַא ןופ רָאי ןצפופ יד ןיא ןוא
 ---לָאטיּפש רערעוונעד ןופ לרעמיצ ןיא
 ,ןגיטש ןוא לעווש ןופ טייז רענעי ףיוא ,טלעוו יד
 .לָאצ ַאזַא ןשינעעשעג טכַאמעגכרוד טָאה



 ---ןַאמוינ---רע טָאה ןשינעעשעג-טלעוו עללַא וצ |
 ,ןיד ךעלטכיל יו טקערטשעגסיוא רעגניפ יד

 ןעמוקַאב ןעזעג ייז ךרוד קיטכיזכרוד ןוא
 ,ןיז ןסייוו ַא ןוא המשנ-טלעוו עסייוו ַא

 לטעטש שימייה ןייז ךָאנ טפַאשקנעב ןייז טָאה רע

 :ץיוו טימ ןוא לכיימש טימ טגפ:יעג ךיז ןופ
 ,לטעב ןייא ,טסַאּפשעג רע טָאה ,םוטעמוא זיא'ס --

 ,ץיה-רעביפ עבלעז יד םוטעמוא ןוא

 ,ןטלַאהַאב ץרַאה ןיא ,ךיז ןיא טיהעג טָאה רע
 ---,רוד-סוחי ַא ןופ ןײשּפָא ןלעה ַא
 ןטלַאטשעג-םיורט---רעפמעק ,רעריטרַאמ

 .רָאװ רעלעה ןוא רעטקיביײארַאפ ַא ןופ

 רעטיירג ַא ןעוועג ןיוש ךתצד ןיילַא זיא רע
 ,ייר רעווַארב סרעפמעק ןיא ןײגוצנײרַא
 ,ןטייק ןוא ןייּפ ךרוד טלעװ רעיינ וצ טייג סָאװ
 .ייז ןופ ךָאד רענייא זיא ןיילַא רע לייוו

 עניד סעציײלּפ ענייז ףיוא ןיילַא רע לייוו
 ,טיונ יא ,גרָאז יא טּפעלשעג טַאהעג ןיוש טָאה
 ,האנש ןופ דנַאש ,גנוקירדרעטנוא ןופ דנַאש יא
 .טיוט-רעגנוה ןופ ענעמוקעגמוא רַאפ דנַאש יא

 רעטקילברַאפ-טּפַאכרַאפ ַא לטעטש ןיא טגעלפ רע
 .,ריט-הסיפּת רעצרַאװש ןופ ןטערטּפָא טינ
 עטקישרַאפ יד טימ סַאג ןייא שטָאכ ןייגטימ וצ
 .ריביס רעקיביײא וצ שרַאמ רעייז ןיא

 ,ןטייק-הסיפּת רַאפ גנוייוצ ןעוועג זיא רע

 (* רעד רעקידנטיוט רַאפ גנוי-וצ טינ רָאנ

 ,ןטייווצ ןיא לָאטיּפש ןייא ןופ ןרעדנַאװ רַאפ

 .רעהַא זױה-קַאװיּפס ןיא ןעמוקנתא זיב

 ,רעטסגניי רעד ןעוועג רע זיא זױה-קַאװיּפס ןיא
 ; רֹוכֹּב ןרָאװעג טייצ ןופ ףיול ןיא זיא ןוא
 ---ירעטסגנירג רעד ,רעטלדייאעגסיוא רעד---ףוג ןייז
 . .רָאי ןצפופ עלַא ןגָארטעגכרוד טָאה

 .טסוזדניוװע (*

501 



502 

 טרעדיילשעג ךיז לתצמנייא טינ--טעב םוצ טדימשעג
 ,טנערבעגפיוא תרומוילח ןיא ןוא טסול ןיא
 ,טרעטיילעג טליפרעד ךיז טָאהד רע ןענַאװ זיב
 .טנעוו עליטש ענייז וצ טגָאזעג עז ןוא

 .ןטײטַאב ךס ַא טקירדעגסױא טפאה עי ןייז
 ,וצ לכיימש ךיא --- -- ,טוג זיא'ס --- -- .זָא םענ'כ ---
 ,ןטייז ריפ טָאה רעמיצ סָאד .ָאד זיא טלעוו יד
 .ור זיא טלעוו ןופ טָאג רעד : טגָאז רפגטקָאד ןוא

 / ,רעטצנעפ ןגעקטנַא טַארוקַא ףיוא טייג ןוז יד

 ;ריט ןגעקטנַא טַארוקַא טייגרַאפ ןוז יד

 רעטסנעלק רעד גָאט רעד ןוא ,רעטסגנעל רעד גָאט רעד

 ,ריפ יז טנעװ יד םבכורַא ןיירק ןלופ ןיא

 ,הענכה יא .הואג יא :ךיוא טניימ עי ןייז
 ,טיז רענעי טימ סייררעביא רעלופ ןוא
 ,'העש ןױרָאמ ןייא ןיא ןטלַאה סָאװ יד טימ
 ,טייצ יד דנַאנַאכָאנ ןשטניל סָאװ ,יד טימ

 ןעגנוזעגסיוא קי"לייה טרעוװ טייצ ןופ דיל סָאד
 ;לוקרעבוט ןופ ךיירגינעק ןיא ָאד טשרע
 ---ןעגנול ןופ בעוועג-ךעלרעמעק---ןטיילפ ךרוד
 ,לופ טמעטָאעגסיוא ןרעו עטסניד ןדנוקעס

 ,ןפוג ןופ טלעוו טימ רָאנ טניימ סייררעביא רעד

 ; טסייג ןטמיורטעגסיוא ןופ טלעװ טימ טינ רָאנ

 ,ןפור הע טוט ענעי---רעריטרַאמ-ףמַאק יד

 .טזײרּפש ןוא טמענ רע ,םיא ךיז טכוד ,ת-טָא ןוא

 ,רעטרעװ טרעטסילפ רע .ייז ןגעקטנַא טזײרּפש רע
 ; םורַא ייז ןעמענ טפַאשביל טימ טנעה יד
 רעטרעהרעד:טינ ַא זומ רע .טרעוװרַאפ---.ןיינ רָאנ
 ,םוטש ןעלכיימש ןוא קירוצ ךיז ןגיײלרעדינַא

 ---ןעלכיימש וצ ױזַא טוג זיא'ס .םוטש טלכיימש רע
 .סָאלש ַא טימ לקנַארש ַא :ט"-?עוו עסיורג ַא
 .ךעלכיב רָאּפ ַא לשיט ןפיוא .לשיט ַא
 ,זָאלג ןוא שַאלּפ ַא ןוא רעטעמרעביפ ַא



 רעטסעווש עטוג ןייז --- -- .ןעּפ ַא .,לרעגייז ַא
 --.טקישעג סָאד הנּתמ ַא םיא טנבנה יז

 ,עטסעפ טימ תויתוא טימ ווירב ריא טביירש רע
 ,טקירד רע תויתוא יד ןעוו האנה טָאה רע

 --ױלטעלברעפיצ סָאד טעלג רע---ביל יז טָאה רע
 | ---.ביל רערעמ ,רערעמ ךָאנ םיא טָאה יז ןוא
 ,לטעלב ַא ריִּפַאּפ טמענ רע---.ףאד זיא ענייא ךָאנ ןוא
 | ,בירשעג קירעטיצ ַא ףיוא-טרעמָאי'ס ןוא

 .רעטסעווש ןייק טינ רָאנ .ָאד ןיא ענייא ךָאנ ,ָאי
 :רעמ סעפע ךתאנ ןוא רעטסעוװש ַא--טסייה סָאד
 --"רע טסערּפ ןפי"ל ענייז וצ ווירב ןטצעל ריא
 .רעמ ךתאנ ביל טָאהד רע ןוא ביל םיא טָאה יז

 טסלָאז גנַאל ןיוש ריד ףיוא טרַאװ ךיא,---: טביירש רע
 ,רעהַא ןַאב רעד טימ וטסמוק ןגרָאמ ןוא ,
 ןעמונעג ןעּפ יד ךיא בזה לייא ןיא רַאפרעד,
 .רעמ טינ רימ וצ םוק--- ןסיוו ריד זָאל ןוא ,

 .ןעמוק טינ רימ וצ רעמ לָאמנייק טסלָאז,
 - ;ידַא רימ ןגָאז וצ טינ וליפא ,
 ,ןעמוג ןייד ןופ רעטנורַא סייר ןעמָאנ ןיימ ,
 ,עי ןיימ טגפאזעג טיוט םוצ ןיוש בָאה ךיא לייוו,

 ,רזוג ןיב'כ .גָאזרַאפ ךיא ,ךימ סעגרַאפ,

 ,ןייצ עניימ עלַא ןעמַאזוצ קירד ךיא,
 ,רעזייב טימ ריד וצ דער ךיא זַא ,טינ טניימ סָאד ,
 .ןייבעג ןיימ ןיא טגניז טייקדלימ ַא ,טרעקרַאפ

 ןסיירעצ ךיא ףרַאד רַאפרעד ,בי"ל ךיד בָאה ךיא,

 הצ רימ וצ ךיד טדניב סָאװ דנוב ןדעיא,
 ןזײרּפש ןענָאק טסלָאמַאד רעלענש לעװ ךיא ןוא ,
 .ןאווַא רָאלק ןיוש סייוו ךיא טגיל סאזוװ ,ליצ םוצ,

 -- עטריצַאבײנש סיקַאר יד ןופ סנסופוצ
 ---+ טעמכ רעשרעדניק ַא ,למלוע-תיב ַאזַא
 . ,עטרירעג-טינ ַא ,ערעביוז ַא דרע ַא,
 ,טַאלב-גנילירפ ַא יו ,עקידבוט-םוי ַא דרע ַא,

 ,ןעמוק
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 ןרָאי ,ןרָאי ןיוש ךיז טימ ךיז לגנַאר ךיא,
 ;סולשַאב םעד טָא ןעמעננָא ןענָאק וצ,
 ןרָאװעג ןיב'2 לייוו טינ ,טציא ןָא םיא םענ ךיא,
 .זומ'כ לייוו רַאפרעד רָאנ ,רעקרַאטש ןימ אזַא,

 ןדיו"ל ןוא ןייּפ ןופ שינעפיט ןיא קוק ךיא,
 ;קעד עמַאס םוצ ןײגרעטנורַא ףרַאד'כ ןוא,
 ,ןטײלגַאב ךימ ןעמוק ןופ ךיד ךיא טיהרַאפ ,
 .קעוַא קירוצ ןוא ןזָאלרעביא ךימ ךָאנרעד ,

 ,רעסיורג רעד טלעוו רערָאג רעד טסרעהעג .,גנוי טסיב,
 ; סָאמ רעלופ טימ ץלַא ןופ םענ ןוא ,בעל יג ,

 רעסייה טפַאשביל ןופ ריד ןסורג ןקיש סע,
 *--- --- .ןָאלג ןיימ ,ןעּפ ןיימ ,לרעגייז ןיימ ,שַאלפ ןיימ ,

 ןעמוקעגנײירַא סריונ יד .גנולק ַא .טּפעלקרַאפ
 ---ןיוש לווירב טנאד קעװַא טקיש ,ךייא טעב ךיא ---
 ---ןַאמוינ ןתנ וצ טוג קידנעטש זיא סריונ יד
 | ,ןייג ךיז טזָאל ןוא ווירב םעד טמענ יז

 ,ןטרַאװ טינ ףרַאד ןעמ ,ןיינ ,ָא---! טרַאװ עגר א, ---

 "-- -- .קעװַא טקיש ,ךייא טעב ךיא .ױזַא טוג זיא'ס

 ןטרַאּפשעצ זד"לַאה סנַאמוינ ןופ --- .תאטינ סריונ יד

 יקצד רעסייוו סנשיק ףיוא סטיור ןעמָארטש טמענ

 .לקעלג ןופ ףור ףיוא קירוצ ָאד זיא סריונ יד
 ,טולב ןופ ץרוטש םעד ּפָא טלעטש ,ףליהד טביא טגנערב יז

 . ,לקעטש ַא--טנַאה ַא .טײרּפשעצ טנעה יד ,טגיל רע
 ,טור לכיימש רעטוג ַא ליומ ןפיוא רָאנ

 ,רעכיזג : טרעפטנע יז--7? טקישעגקעװַא; :טגערפ רע
 .טגיל רע ,טגלָאפ רע--."רעמ ,רעביל ,טינ טדער רָאנ
 ,רעכיג ,רעכיג גנו"לצולּפ ןעיירד ךיז טמענ ץלַא
 ,טגיוועצ ּפָארַא-ףױרַא עקלדיוה ַא יו ןוא

 .רעגנירג טמעטָא רע .,ּפָא ךיז טלעטש ןעדיוה סָאד
 ;ןייא םיא טקעד טייקכעלרעטסעווש טימ סריונ יד
 ,רעגניפ עסייה טימ פנצק ןרעביא םיא טעלג יז
 .ןירַא גנול ןיא רירַאב ריא טמעטָא רע



 ,טלמערד רע טייקילעז ןיא .סױרַא טייג יז

 ,טנַאװ ןיא טכיל ַא טעז רע--- ךיז טמולזד םיא
 ;טלמעלפעצ טגנירּפש ןוא טצנַאט ,ךיז טגעװַאב טכיל סָאד

 !טנַאה רענעמ עקידרעדָא ןַא רתֹוג זיא'ס :עז ןוא

 ,ןכש ןופ טנַאה יד טכיו=ליפ---? טנַאה-רענעמ ַא
 ---+ טעָאּפ רעשידיי רעד---טנַאװ רעד רעביא ןופ
  ןכָארקעגכרודַא טנַאה זיא ױזַא יו רָאנ
 --- -- ? טעב ןייז ןיוש יז טגנַאלרעד טָא ןוא ,טנַאװ ךרוד

 .ןגיל טינ ליוו---ןכש רעד שטנעמ רענדָאמ א --- --

 ;לעצ ַא ןיא יו םורַא ךיז טרעדיילש רע
 ,ןוגינ ַא ןופ לוגלג ַא ךיז ןיא טגתצרט רע
 --- -- .לעווש קיטולב ַא ףיוא ןוקיּת ַא טכוז ןוא

 ,ןטכענ טביא קידנכוזַאב ,טָאהד ןכש רעד
 ;טיוט סעזָאניּפש ןוא סענייה ןופ טדערעג
 ןטכעלפנעמַאזוצ טנַאה ןייז טינ טציא טמוק יצ
 --- ? טייק-רעדנואוו ןייא ןיא עלַא ןופ טוט םעד

 - ,ןסיוורעד וצ ךיז ןעוועג םיא זיא טוג ,ָא
 ,טכַא ןרתאי ןגעלעג זיא ענייה זַא
 ,ןסילשרַאפ טינ ןגיוא יד טפמעקעג קרַאטש ןוא
 .טכַאמעגוצ ייז טרָאפ טָאה רע ןענַאװ זיב

 ,ןרעה וצ ןעוועג םיא זיא טוג רעמ ךתצנ ןוא
 ,קנַארק ןגעלעג זיא עזפצניּפש ךיוא זַא
 ןרעוו לָאז ןיי"לַא טיוט רעד ,טריפעגסיוא ןוא
 .קנַאדעג סטָאג ןופ גנולַארטשסױא-טּפַאשביל ַא

 :רעטיצ רעכעלרעדנואוו ןימ ַאזַא---,עז ןוא
 -- 4 טַאטשלעדע דוד ךָאד טגיל רעוונעד ןיא
 רעטירד ַא ןייז עזָאניּפש ןוא ענייה וצ
 ?טַאהעג ןעד היכז ַא ןעו ןיוש רעװ טָאה

 ,הזעה ןימ ַאזַא--,ףיוא רעדיוו טלכיימש רע
 (טעב ןופ גערב םבוצ *-לַאפ א ייברעד טיג רע)
 ,עזָאניּפש ןכעלטעג םוצ ךיז ןכיילג וצ
 .טעָאּפ ןשיטנַאמָאר םעד ענייה וצ
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 רעמיטניא טיײקמערַאװ טימ רעבָא רַאפרעד
 --.טכיזעג סטַאטשלעדע דוד םיא טסירגַאב

 רעמיצ ןופ טנעוו יד ףיוא רעדיוו זיא טנצ ןוא
 :טכידעג ַא טנכייצ יז---.טנַאה יד .טנַאה יד

 ,ןברַאטש לע ךיא ןעוו ,טניירפ עטוג ,ָא, ---
 ,ןגצפ עטיור יד רבק םוצ וצ טגָארט
 .ןברַאפ עלעה יד טימ ןָאפ עטיור יד
 * --.ןַאמסטעברַא ןופ טולב טימ טצירּפשַאב

 ,יאדווא טוג זיא טיוט ןרַאפ ןעגניז וצ ---,
 : טרעשַאב טינ זיא ,טסעז וד ,סנױזַא רימ רָאנ
 ָאדַארָא-לָאק ןופ דרע זַא ,טרעשַאב ָאי רָאנ
 ,דרע ןגייא ןרעו לָאז ,טעהאּפ ,ריד ךרוד

 ןברַאטש לע ךיא ןעוו ,טניירפ עטוג ,תא

 *--- ------ןָאפ עטיור יד רבק ןיימ וצ ךיוא טגָארט
 ןברַאש ןופ רירַאב טליפ גנולצולּפ ןַאמוינ ןוא
 ןָאצ ףיוא ןָאצ ןופ טיורש עקידלקייּפ ןוא

 לגרָאג ַא ךיז סעּפע טיג זדלַאה סנַאמוינ ןיא
 + --------.גנולש ַא טימ רעטנורַא קירוצ טלַאפ ןוא
 | ןגרָאמירפ ןקיטכיל ַא ןיא טָאה ױזַא

 ,גנורעדנַאװ עטצעל סנַאמוינ ןבייהדעגנָא ךיז

+ 

 ןַאמוינ ססוג רעד .ךיא ןיב סָאד --- ןכש רע)
 טדימשעגוצ ןצנַאגניא ,ךימ טָאה טּפַאכרַאפ
 ,ןעמוק טגעלפ גָאט רָאנ יו .םענייז רעמיצ םוצ
 ,טירט סעסריונ רעד ןטיהּפָא ןיוש ךיא געלפ

 ןטרַאװרעד םיוק ךיז ,סורג ַא ןעמענּפָא וצ
 ---ָאד ךָאנ זיא רע :גָאזעגיײברַאפ ריא ףיוא
 ,רעטרַאצ ,רעמַאזקרעמפיוא קידנעטש רעד ,?לוק ריא
 .העש רעירפ ןיא רזג טימ ןכליהּפפג טגעלפ

 ,עטלייצעג ןענייז געט יד :ןעוועג רָאלק זיא'ס

 :ףיוא טמוק העש עטצעל יד ןיוש רשפא ןוא
 ,עטלייורעדסיוא ,עכעלרעדנואוו תוחוכ רָאנ
 ,ףוג סנַאמוינ וצ ןעמָארטשוצ ןגעלפ ץעגרע ןופ

506 



 ןעמערב יד בייה ַא טוט רע .וצ ןעמָארטש ייז
 | .ןייש ַא סיוא ךיז טגייל ןּפיל ,עדייב ףיוא
 ,ןעמענרַאפ טוט טפַאשגולק ַא טכיזעג עצנַאג'ס
 .ןיירַא טמוק םעטָא רעיינ ַא גנול ןיא

 ,ןריט ןופ ןּפַאלקוצ סָאד טרעה ןוא טגיל רע

 .{ ןייש-ןגרָאמירפ ןופ ןלַארטש יד ט/לייצ ןוא
 ,ןרילרַאפ טינ ןייזטסואווַאב'ס :סנייא רָאנ ליוו רע
 | .ןייז רעקידרעפָאה ַא ףוס עמַאס זיב

 ,רעבירַא םיא וצ לעװש יד טערט ךיא רָאנ יו
 ,ָאלַאה :טגָאז ןוא ךיילג רע טריּפשרעד ױזַא
 ,רוביג ַא טנייה ןיב, : ייברעד וצ-טלכיימש ןוא
 .העש עטצעל יד ןַאּפש ַא ףיוא ןסיוטשעגקירוצ ,

 ןדער וצ טוג .ןדער ןופ ּפָא ךימ טלַאה טינ,
 ; טונימ רעד ןיא ןיילַא ךיז ןרעה וצ ,

 .ןדייש ךיז ףרַאד ןעמ ,ןענעגעז ךיז ףרַאד ןעמ,
 .טוג טעכיוא זיא גנונעגעזעג ןַתֹא רשפא ןוא ,

 : ןּפַאכרַאפ טיוט ןרַאפ סָאװ טָא ךָאנ ליוו ךיא,
 ,ףוג ןגעוו ןטכַארט ןכרַאמ עלַא טימ ,
 ,ןּפַאלק סָאד ןייצ ענעגייא ןופ ןרעדנואווַאב ,

 .ףיוֵרַא םערבנרעטש ַא ןופ ןסקַאװ סָאד , -

 !רעגניפ ַא טניימ סָאװ ,טינ ךָאד טסייוו רענייק ,ָא;

 ;זיא ?לגתאנ ַא ךעלרעדנואוו יו ,טעז ָא;
 ,רעגנילש ןופ סנ רעד זדלַאה ןיא זיא סע סיורג יו,
 ! סיפ ןופ ןייוועג'ס זיא קיביײא יו ,טרעה ,ןוא

 רעדילג סנשטנעמ עלַא ןופ : ךַאז ענדָאמ ַא ,
 ,ןייוועג ןיא קידנעטש ןעייגרַאפ סיפ יד,
 -- ;רעדימ ןוא דימ ןרעוװ ייז ,טלַאק ןרעוו יז,
 --- --- ?ןייג ןענַאד ןופ ךיא לעװ ןיהואוו ,טגָאז ונ,

 ןענעק וצ יבַא ,ץלַא ןבעגעגּפָא טלָאװ'כ,
 .,העש ןייא שטָאכ ןציז רעטכיילגעגסיוא ןַא,
 .ןענעענרעד ליטש ךיז טױט םעד ןעז וצ ידכ,
 .ָאטינ טיוט ןייק זיא'ס : קיאור ןגָאז ןוא
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 !ןעמעװ וצ ןבעגקעװַא ךיא ןָאק סָאװ רָאנ,
 ; רָאלק ךָאד טסייוו ריא געמרַאפ ןיימ ןופ םוכס םעד,
 ןעמענ ךצנ טנייה --- ךייא טעב ךיא ,ןגעווטסעדנופ,
 .רָאּפ יד ךעלעכַאז עניימ רעמיצ ןיא ךיז וצ,

 ---.רעטסעווש ןיימ ּפָא טקיש ןעּפ ןוא לרעגייז סָאד ,

 .סת:רדרַאפ ַא יאדווא--.רעמ ךימ ןעז טינ טעוו יז,

 == -----.רעסעב רשפא ןוא .ױזַא טוג רשפא ןוא ,
 .זָא"לג ןוא ךוב סָאד קעװַא ךיא קנעש ךייא ןוא ,

 ךעלקערש טרעטיצ רע ,עז---אמתסמ טכַארט ריא ,

 ---ןייג ןזַא ,טביילג ןוא ,ךייא ךיא גָאז ;ןברַאטש וצ,

 ,ךעלקערב עניילק יד רימ ןענייז רעייט שטָאכ
 .ןייצ עטַאז סנבעל ןופ וצ רימ ןלַאפ'ס סָאװ

 ףעור לעו'כ .ןעלמערדנייא לעוו'כ .דימ ןיב,

 ; טכיזעג קירעיורט סרעטסעווש ןיימ ןעז לעוו'כ ,
 ןעילג'ס יו ביוש ןיא טקוק ,עלייוורעד ,ריא ןוא,
 ."טכי"ל ןקידרעבליז ןיא גרעב-יקַאר יד

 ןביוש יד ֹוצ םוא ּפָאק םעד ןילַא טרעק רע

 .טנָאקרעד םביא ןבָאה ייז .גרעב יד טעז רע

 ןבייהעג ּפעק עסייו טימ גרעב-יקַאר יד

 .טנעָאנ ױזַא ןרעוו ייז ,ןָא ייז ריר שטתאכ

 ןעיינש עלעה ןיא טצוּפעגסיױא ןעייטש ייז
 ,טייק רעכעלרעדירב ןיא טדימשעגפיונוצ
 ,ןעייוו ןציּפש רעביא ןעלגילפ עטיור ןוא
 .טיינשרַאפ .ןיילַא קידרעבליז ןרעוו ןוא

 -- ,רעבירַא ךיז ןגייב ןציּפש עטסכעה יד

 ,סיר ַא טייק יד ייז ןביג ,ךיז טכוד ,טתצ
 רעבירג ,ןלָאט רעביא ןענַאּפש ןעמענ ןוא
 .סיפ עקידתישארב עקיליימ טימ

 .םיא טיה ךיא .ץיז ךיא .ןייא טלמערד רע
 ---.תוהמ ןצנַאג ןייז ךיז ןיא ןיירַא םענ ךיא
 ,םעטָא ןייז ךיז טמערוטשעצ  ּפָארַא--ףױרַא
 ,סולפ רעטזיורבעגפיוא יו ,ךיז טעי"לַאװכעצ



 ןעלקַאװ ךיז טנעו עלַא ,ךיז טפרַאװ רעּפרעק ןייז

 טדניצ ןוזיגָאט .סעבמַאד עקידנצַאלּפ יו -
 ,ןעלקַאפ עקידרעייפ-טיור ביוש וצ ביוש ןופ
 .טניוו-לבריוו ןיא םורַא ייז טרעדיילש ןוא

 ןפיילש סנַאמוינ ןופ .ךָאנ טזָאל טניוו-לבריוו רעד

 .  ,יײװנּפָארט ןעניר טמענ סייווש רעטלַאק ַא
 ןפייר עטסַאפעגמורַא ייווצ עיולב ןוא
 . .סױרַא ףרַאש ןטערט ןגיוא יד םורַא

 .ןעגנולשרַאפ ןיילַא רעוו ךיא .טיה ךיא .ץיז ךיא
 / ףייּפ ןופ דוס ןיא ןיי"לַא טזיילעגפיוא רעוו'כ
 ןעגנול ןופ גנוכױהסיורַא ןעז ןופ דוס ןיא
 ,ןירַא ןוז ןיא רענעפָא ךרוד ביוש ךרוד

 ,ןגיוא עדייב עניימ טימ רתאלק סע עז ךיא
 / ףיוה םעד טָא ןופ לייט ַא ןילַא רע ךיא
 ןגיוצרַאפ טיוה ַא טימ יװ טרעוװ רעמיצ סָאד
 .ךיור ןוא שינענערב טימ טליפעגנָא ןוא

 .ןעקנופ טימ טצירּפש םעטָא ןייז ,טמַאלפ םעטָא ןייז
 ; םיוש ךעלזעלב ןדיז ןעמענ ןּפיל ףיוא
 . ןעקנוזרַאפ טעלּפ-רעה-ןיה ןיא ,ףוג רעצנַאג ןייז
 ,םיוב ַא דלַאװ ןטימ ןיא יו ןענערב טמענ

 ,רעמייב עלַא ןענערב סע .טנערב םיוב ןייא טינ
 ; םַא"לפ ןיא ל:טיּפש ץנַאג טרעוו טּפַאכעגמורַא
 ,רמוש ןייק ,רעמ ןכש ןייק טינ ןיב ךיא ןוא
 ,םבי-רעייפ ןופ לייט ַא ,רע יו ,ךיוא רָאנ

 ,ןטנעיצַאּפ-םינכש יד ,ייז עלַא ןוא
 ,ץרוטש ןיא ןוא םערוטש ןיא ןרעקַאלפ יז

 ןטנעקרעד טיוט םוצ גנַאזעג סָאד ןעגניז ןוא
 .ץרוק רעטרעוו---ןטלַאהעגנייא רעטרעוו טימ

 ,ןכַאלפ ןרעוו ןציּפש ןופ לָאמַאטימ ןוא
 - :ךיור ןצרַאװש רעטנוא ןעילט סיקַאר יד
 ןכבַארק יד ליטש ןרעוו סע .סיוא---ןעמַאלפ יד
 ,ךיוא--ןַאמוינ ןוא ,ךיז ןשעל סיקַאר יד
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 ,לּפַאצ ַא טיג רע :טעשעג לָאמַאכָאנ ןוא

 : ףיוא ט"לכיימש ןוא ףיוא טעמכ ךיז טצעז רע
 ןּפַאכרַאפ ליוו ךיא ,סריונ יד טפור ,ךייא טעב ךיא ---
 ,ףוג ןיימ שירפ ןָאטנָא ןוא ןשַאװמורַא

 ,רעביל ןַאמוינ ןיימ ,ָאלַאה : טמוק יז---סריונ יד
 ;ןייבעג ןייז םיא טשַאװ יז ,סיוא םיא טוט יז
 ,רעביא םיא טרעק יז ,טייז ַא ףיוא םיא טגייל יז
 .ןייצ יד ןוא לגענ יד םיא טקינייר ןוא

 ןפיר ערַאטש רעביא ךיז טסיגעצ ןוז יד
 .ּפָא טגנייּפש ןוז יד---.ינק עקידנרפאד ןוא
 ןפי"ל עקידנשוק יו ,סריונ ןופ טנעה רָאנ
 ,ּפָאק זיב סופ ןופ ךרוד םירבא עלַא ןעמענ ייז

 ,לפוע ןַא טדָאב םַאבייה ַא יו ,םיא טשַאװ יז
 ; טכַארט-רעטומ ןופ שבענעמוקעגסיורַא-טשרע ןַא
 ,לפיילש ףיוא טדניברַאפ ,דמעה ַא ןֹתֹז םיא טוט יז
 .טכַאמעג ייג ףיוא ,סייוו סיוא טעב יד טײרּפש ןוא

 ,ךעלייל ןטימ םיא טקעדרַאפ ,סיוא םיא טיצ יז

 --- ,קנַארטעג ַא ןפיל יד וצ םיא טגנַאלרעד
 ,ךלמ ַא ןעוועג זיא ?לָאמַא : טסַאּפש ןַאמוינ ןוא
 .גנַאל רעייז ,רעייז ,רעייז טגיניקעג

 רעגניפ ןטימ םיא טזייוו ,ךיז טכַאלעצ סריונ יד

 -- רע ןוא .סױרַא טייג .ןדער טינ לָאז רע

 --רעגנירג א ,רענעטכילעצ ַא ,רעטמיורעגפיוא ןַא

 .רעהדַא טמוק ,ךייא טעב'כ ,רעטוג ןכש : טגָאז

 ,עטמעלקעגפיוא ןַא טנַאה ַא סיוא רימ טקערטש רע
 ---ןעּפ יד ,לרעגייז סָאד טלַאה רע---עז ףיא

 סע טמענ ,ךייא טעב ךיא---,ךייא רַאפ טיירגעגוצ בָאה---,
 .ןעשעג סָאװ סעּפע רעכיז טעװ טנייה לייוו,

 ,בוט"םוי ברע טימ םיא ןופ טייוועג טָאה סע

 ---יבק יד ןָאטעג ךתצרב א ךיז ןבָאה רימ רָאנ

 ,ן:בצטנָא םיא רעצ ןעניימ סע טלָאװ--ןעמענ טינ

 יצ א ןָאטעג טנַאה ןיימ קערש ןיא בָאה'כ ןוא
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 ,רעטנָאלּפ ןיא טיירדרַאפ ךיז טנַאה ןייז טָאה ָאד רָאנ

 : גוָבוז ַא ןָאטעג ןייצ יד ךרוד טָאה רע ןוא
 ? ריא טגָאז סגזוו ,ַאה ,ןבעג סָאד ךייא ןגרָאמ לעוו'כ ---
 -- --- גָאט ַא ךתאנ ָאד רימ ייב סע ןגיל לָאז

 ---ןרָאלרַאפ טגָאזעג ךיא בָאה --- ,סיוועג ,סיוועג ---
 ---? טסייה סָאװ---,ךייא ייב גָאט ַא יוװ ךָאנ רעמ ןגיל "לנשז
 ,ןרָאצ רָאנ טקעוועגפיוא ןבָאה רעטרעוו עניימ רתצנ
 ,טסיירט רעשלַאפ טימ ייז ןופ טייוועג טָאה'ס לייוו

 ,ןענערב ןעמונעג םיא ןבָאה ןגיוא יד
 :גָאלש ַא ןָאטעג טואוו טימ ייז ןופ טָאה'ס ןוא
 ןענעק וצ ךיז ןיא ץלָאטש ךָאנ גונעג ןיב ךיא---,
 ,גָאט ַא ךָאנ--: הדבדנ ןייק ןעלטעב טינ,

 ? ןגיל---ריא טניימ סָאװ ? רעמ---ריא טניימ סתצוו,
 . *----=) רעווש רימ זיא ןברַאטש זַא ,ריא טנכער יצ,

 ,ןגיוורַאפ ,ןליטשנייא םיא דייר עניימ עלַא ןוא
 ,רעמ ךתצנ ץלָאטש ןייז טציירעגפיוא ןבָאה יז

 ,ןעמוקעג ךיז וצ קירוצ רע זיא ךיילג רָאנ
 --?טיגרַאֿפ ,טעב ךיא, :טגָאזעג ךייוו-שידניק ןוא
 ןַאמוינ זַא ,ךייא ייב ןורכז ןיא ןביילב לָאז,
 ,טיהרַאפ ָאי ךָאד ץלָאטש ןייז טיוט ןרַאפ טָאה,

 ןייז זייב טינ רימ ףיוא טעװ ,ךיא ףָאה ,עזָאזניּפש,
 ; ןײרַא ץרַאה ןיא טציא סעכ ַא ןזָאלוצ רַאפ ,
 ,ןייז סיורג ןזק ,רע יװ ,טיוט ןרַאפ רעדעי טינ,
 ,ןייז רעדעי ןָאק קידרעטיו"ל ןוא ןייר רתצנ;

 ןכַאז יד רימ ןופ וצ עקַאט טמענ טציא ןוא,
 :ךס א טציא טניימ ייז ןופ ןדניבּפָא ךיז,
 ןכַאמרַאפ טינ עניימ ןגיוא יד לעװ ךיא,
 .ךַאז רעטסדנימ ןופ יירפ טינ רעוו'כ ןענַאװ ןיב,

 ,ןגָאז ריא טלָאז--רעטסעווש ןיימ---ריא ןוא,
 ,ןייר ןדָאבעגסױא ךימ טנייה טָאה סריונ זַא;,
 ,ןגָאװצרַאפ ןעוועג ןענייז רָאה עניימ זַא,
 ןייצ יד ןוא לגענ עניימ רעביוז ןוא,
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 ,ןטילעג טינ ןברַאטש םייב בָאה ךיא זַא ןוא,

 רָאלק ןגױא טימ ןעזעג בָאה ךיא זַא ןוא,
 ,ןטימ ןטכער ןפיוא למיה ןיא ןוז יד,
 י--- --= ורָאװ עלעה עסייוו זיא ןעוועג ץלַא ןוא,

 ןטלַאהעג ןעּפ ןוא לרעגייז סָאד בתאה ךיא
 טגפארט'ס יו ,טקוקעגוצ ןוא ,טנעה עניימ ןיא
 ןטלַארטשעצ גָאט ןיא ךיז םעטָא רעטצעל ַא
 --- --- ,טגָאי סע ,טגתזי סע ,טגָאי סע---לרעזייוו'ס ןוא
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 ,לביטש-הרהט רעוונעד ןיא ןַאמ ןעצ ,ןיינ ַא

 ,בורג רעטקעדעגּפָא ייב ןַאמ ןעצ ןיינ ַא
  ---ןביושעגפיוא רעמונ ַא טימ ?לטערב ַא
 .בוטש עיינ סנַאמוינ טציא ןייז טעװ סָאד טָא

 ,ז"ובצמ סטַאטשלעדע טימ טפַאשהנכש ןיא

 :ןעצ ןענַאּפש ַא ,טייוו טינ ,ייר רעבלעז ןיא
 ,רבק סנַאמוינ ןטָאשרַאפ ןוא ןטָאשעג טָאה ןעמ
 ןעוועג ןילַא ייברעד ךיוא ןיב ךיא ןוא

 טרעמַאלקעג ךיז טָאה ייברעד גיוא סוד
 ,טינַארג ןשמלוע-תריב סטַאטשלעדע ןָא
 ,טרעמַאהעגסיוא ןיא ּפָאק ןייז טינַארג םעד ףיוא

 : דיל-האווצ עדנטיײלגַאב ןייז ןוא

 ,ןברַאטש לעװ ךיא ןעוו ,טניירפ עטוג ,ָא;
 ,ןָאפ עטיור יד רבק םוצ וצ טגָארט,
 ,ןברַאפ עלעה יד טימ ןָאפ עטיור יד,
 *------ .ןַאמסטעברַא ןופ טולב טימ טצירּפשַאב ,

 ,רעביא ץלַא טזָא"ל ןעמ .קעװַא ךָאנרעד טייג ןעמ
 ,טינַארג טלַא םעד ןוא רבק ןגנוי םעד
 ,רעביט ןופ ךיירגינעק ןיא קירוצ טייג ןעמ
 .טימ ייג ךיא ןוא .גָאט ןלעה ןטימ ןיא

 --? רעו ןעזעג ןעוו טָאה גתאט-רעדנואוו ןימ ַאזַא

  ןעצ יד ,ןיינ יד רעעזלעהד יד ץוחַא

 ,רעוונעד ןופ גרעב-יקַאר יד ןופ סנסופוצ

 ןעזעג טינ גנואעז ַאזַא רענייק טָאה
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 ליימ רעטייווט





 םי ןפיוא

' 

 טכַאנ ןיא ןירַא ןרָאפ רימ
 ---ןעמוהת עקימי ןופ ןעמיוש ףיוא
 ?טכַארבעג ןעמוהת יד ךיא בָאה סאצוו

 .ןעמָאנ ַא ןופ גנַאלק ַא---םולח ַא

 ,ןייז רערעכיז רעוו ךָאנ ןעק יצ
 ---= רעכיז ןעמולח ןיא ןיב ךיא יו
 ןיירַא םיא וט ךיא---םולח ןיימ
 .רעכיב ענלווָאט ןופ טנורגּפָא ןיא

 ---םי ,טכיזעגנָא ןייד רַאפ ,ָאד ןוא
 ,ןקָארשרעד לגניי ַא יו ייטש ךיא
 ,םס ןיוש טָאה טכוזרַאפ סניימ ץרַאה'ס שטָאכ
 | .ןקז ַא ןופ ּפָאק---רעניימ פונק ןוא

 ,טנעהד יד טכרופרע ןיא ךיא םבענעצ
 :רעטרעוװ עשידניק ןופ רעטסילפ ןיא
 ,טנעקרעד טסיב וד יו ךימ ןעקרעד

 ..רעטרעהרעד ַא ןייז ךיא ליוו וד יוװ

 גנואווש ןוא הרובג טימ טסמערוטש וד
 ,רעטרעוו עניימ ייברַאפ טסמערוטש ןוא
 גנוצ עמערָא ןיימ ןעגנעה טביילב
 .רעטרעטשעצ הליפת ַא ןופ םעלק ןיא

 ,ץ"לַאז טימ םינּפ ןיא רימ טסצירּפש וד

 ,עיפאוועג טימ רימ ףיוא טסמעטָא ןוא
 זדלַאה ןיימ ריד סיוא קערטש ךיא---ךיא ןוא
 | .הענכה רעליטש ןיא ,רעטוג ןיא

 ךוז ךיא עטדנעלברַאפ ןגיוא טימ
 ,ןפרַאד ךימ ,ןלעו ךימ טסלָאז העש יד
 ךורּפש םענעגייא ןופ טפושיכרַאפ
 ,ןפרַאװ וצ ךיז םוהזר ןייד ןיא טיירג ךיא ןיב
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 לָאמַאטימ טכַאנ ןיא טיג ץעז ַא
 ןעמַאק יד ןופ םיוש רעד האנש טימ
 :לוק רעשימייה ַא ןייגפיוא טמענ
 ."ןעמי וצ טינ ,דרע רעד וצ טסרעהעג

 ,שובל רעד טיוט ןופ זיא םיוש ןייד

 ,ןעמוקעג ןבעל ןופ ןיב ךיא ןוא
 ,שוק ַא ןופ טכיל ךיז ףיוא גָארט ךיא
 .ןעמוג ןיימ ףיוא טרָאװ ןופ טייקסיז ןוא

 ,גָארט ךיא ןעמָאנ סנעמעוו ,וד ָא
 ,ןעמָאז ַא יו ףיוא-םענ םעניימ ךיוא
 נָאטרַאפ ןיא ןײרַא ןרָאפ רימ
 ,ןעמוהת ענעגנואווצַאב ףיוא גיז טימ

 ,ןעגנַאגרַאפ --- ןוז יד ,טמערוטש טבי רע1
 הצ -- סעטויַאק ,ךיז טרעדײילש ףיש יד
 ןעגנַאלק ןיא ךיא ךוז םערוטש עמַאס ןיא
 ור ןוא טייקליטש רַאפ סנַאוינ ןטסניד םעד

 ,ןענורטנַא טינ---ךיז ןופ ,ןפנבגלטנַא טבענייק ןופ
 .םוא ךיז רעק :ףור ַא ךיא רעה ןגעווטסעדנופ

 ,ןענופעג טינ ,טמיורטעג יװ ,ןילַא ךיז ץ"לַא ךתאנ בָאה
 ,םוטש ,סניימ ןבעל ,טכיזעגנָא ןייד רַאפ ץלַא ךָאנ ייטש'כ

 ,רעייפ טינ ןוא טניוו טינ ,םי טינ ןוא דרע טינ
 ---ןַאמ טינ ,רעדורב טינ ,ןוז טינ ,עטַאט טינ
 ,רעייא ןיב ,רענייד ןיב :ךיא גָאז ןגעווטסעדנופ
 ,ןַאּפש ַא ףיוא ,טָארט ַא ףיוא ּפָא טינ םענייק ןופ ךייוו

 ,ןגָאז טינ םיא ןָאק ןעמ סָאװ ,תמא ַאזַא ןַארַאפ
 ,םי םענעפָא ןפיוא ָאד טינ וליפא

 ,ןגָארט טינ םיא ןָאק ןעמ ביוא---תמא ןַא ךיוא ןַארַאפ
 ,םס ַא יװ ץרַאה סוד הקיתשב ףיוא רע טסע

 ,ןגָארט וצ רעטכייל סנגיל קיצעביז ןענייז

 ,גָארט ךיא יוװ ױזַא ,תמא ןייא ןגָארט יו
 ,ןגָאװ ַא ןיא ןײרַא טגנירּפש ןרעג רעייגסופ ַא יו
 .גָאטרַאפ ןטצעל ןיימ ןיא ןיירַא לָאמטפָא ךיא גנירּפש
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 ,ןרעג עקַאט ףיוא ךימ טמענ גָאטרַאפ רעטצעל ןיימ
 ,בלַאז ןעניגַאב טימ ץרַאה סָאד רימ טבלַאז רע
 ,ןרעטש וצ ןוא טכַאנ וצ קירוצ ךימ טקיש רע ןוא
 ,בלַא=ד רעקילַארטש ןייז וצ ,גָאט וצ קירוצ

 ,לכיימש ַא--ּפיל ןיימ ףיוא .קירוצ םוק ךיא
 ? גנבוז ,סע טײטַאב סָאו :טגערפ רערעדעי ןוא
 ,לכש רעקיטכיל זיא'ס---! ןטײטַאב סע "לננ:ז סָאװ
 .גָאטרַאפ ןטצעל ןיימ ןופ סױרַא טלַאװק סָאװ

 סבינּפ סנעמעלַא ןוא ,טמערוטש םי רעד ןעוו
 וצ טלַאפ ןייועג טימ םוהת ןופ רַאה םוצ
 ,הנכס :ןעיירש ןּפיל סנעמעלַא ןעוו
 ר ןופ דיל סָאד רימ ןיא ףיוא טייג

 ,עוועמ עיירפ ַא יװ ,םי ןופ סעילַאװכ יד ףיוא
 ,ילפ ,רעטַאלפ---טפַאשקנעב ןיימ ,ךיז זָאלעצ
 עבט-הסיפת ןיימ ןופ טנַאװ יד ךרודַא ךערב
 .ירפ רעפיט זיב טכַאנ יד עילוה ןוא

 ,ןזיר ןופ ןגיוא יו ןענערב ןרעטש יד

 ,טיױר ןוא ןירג ןענערב ןרעטש יד
 ,ןזיּפש יו ,עפרַאש רעטרעוו ריד ביג ךיא
 ,טיוט ןוא ןבעל ףיוא .ייז טימ ךיז גָאלש ןוא

 ,ןעמי ע"לַא ןופ ץרַאה סָאד םורַא זיירק
 ,ןָא ייז ריר טינ--ןגערב עטרַאה יד
 ,ןעמַאלּפ ןיא ףיוא טייג הנבל ץיּפש ַא
 .ןָאפ-רעגיז ַא יו רעדנַאנופ יז לקיוו םענ

 ,טייהיירפ עקימי--רערעזדנוא זיא גיז רעד
 ; טלָאה ךיא בתנה גיז :ןפָא טנייה גָאז ךיא
 ,טייהיירט ןופ העובש ןיימ ריד יינ-סעאד-ףיוא רעווש ךיא
 ,דלָאג ןיימ טּפַאשקנעב ,ןבעל ןיימ טפַאשקנעב

 ,ןרעפס ןביז ןיא למיה רעד ךיז טלַאּפש טָא
 ,יירשעג-טנוב ַא ,ףור ַא ךיז טרעה סע
 ןרעטש טימ ךיז גָאלש ייג ,ףורסױרַא םעד ןָא םענ
 ' ,יינש ןטיור ַא יװ ,םי ןיא ייז ףרַאװ ןוא
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 הרובג ַא ריּפש ךיא ,ףליה וצ ריד םוק ךיא
 ,סָאלש ןסיירפיוא וצ ,טנעו ןכערבכרוד וצ
 ,הרוצ עט'רקפה'עצ ַא טנייה ןָאטעגנָא בָאהד'כ
 .סָארטַאמ-עילוה ַא ןיא לגלוגמ טנייה רעו ךיא

 ןעגנוזעג ליטש גונעג ,ןטעבעג "ליטש גונעג
 ,לוק ןטסכעה ףיוא ןפור לָאמ סקיטנייה ליוו'כ
 ,ןעגנול עדייב עניימ טנייה ןעײרשסױרַא ליוו'כ
 ,לָאמ---על---א ףיוא ,טפַאשקנעב ,ךיד ןעײרפַאב ןוא

 וש

 ,קרַאטש-קילָאטש זיא ףיש ןופ טנַאװ-רעצנַאּפ יד

 ,טנעגאנ- ךעלבייל ,םערַאװ זיא טייקילָאטש יד

 ,גרַאב ףיוא גרַאב טעילַאװכ'ס יװ קוק ןוא ייטש ךיא

 ,טנָאזירָאה רעד טייז-ברעמ ןיא טנערב'ס יו

 ,ּפעלש ַא ,יצ ַא לָאמַאטימ ךיא "ליפרעד
 ןָאטעג ּפַאכ ַא ךימ טלָאװ טנַאה ַא סנצעמע יוװ
 ,ּפערט ףיוא ןַאּפש ךיא---ןעוו ןוא סָאװ רעדייא ןוא
 .טנָאזירָאה םוצ ּפערט עקידעילַאװכ ףיוא

 ,סיפ יד רעטנוא דייז יו ךיז ןגייל ייז---ּפערט יד
 ןגָצ ךימ סיוטש ךיא .טדניוװשרַאפ קערש עטשרע ןיימ
 זיא סנעמעוו ןוא ןיב ךיא טכַאמ סנעמעוו ןיא

 ,טנָאזירתאה םוצ ךיילג ךימ טריפ סָאװ ,טנַאה יד

 .;ןַאעקָא ןופ טיירב עצנַאג יד טנַאּפשעגכרוד ןיוש
 ---ןָאפ ַא יװ טרעטַאלפ ,טעינַאמ יז---ןוז יד
 ןַאּפש ןייא ךָאנ ןצנַאגניא ,דלַאב טָא ,דלַאב טָא
 ,טנָאזירָאה ןופ ףוג ןליוה םעד ןרירנָא וצ

 : קוק---גנולצולּפ ןוא ,טנעה עדייב סיוא-קערטש ךיא
 ןתאטעג גנורּפש ַא בייל ַא יו טָאה ןוז יד
 ,קוצרַאפ ןופ לַאפננבצ ןיא ,טּפַאכעגנָא ןוא
 .טנָאירָאה ןופ ץרַאה עצנַאג'ס ןסירעגפיוא ןוא

 : קילג ןופ ךיוא ןוא---ייו ןוא טולב ןופ יירשעג

 !ןָא ךימ ריר רעכיג ָא ,לייא רעכיג ָא
 קירוצ געוו ןייק .ָאטינ--ייג טינ קירוצ

 ,טנפגזירָאהד םעד טרירַאב טָאה סָאװ ,םעד רַאפ



 רעמ טינרָאג ןוא -- ןקַאנ רעטרַאה

 ןטלַאהַאב ךיז ןלעו רימ ,םוק
 --ףןטלַאּפש ענרענייטש ןיא ,דרע ןופ רעבירג ןיא
 ףוג רעזדנוא טימ ןעיצסיוא ךיז ןלעװ רימ
 .ףױרַא ןקַאנ ןוא ּפָארַא םינּפ ןטימ

 ןלייצרעד טינ ןוא ןדער טינ ן?לעוו רימ ןוא

 .ןלייה ןיא ךיז ןרעיומרַאפ רימ סָאװרַאפ

 ,רָאי סנב:ד ןענעכייצרַאפ טינ ןלעוװ רימ ןוא

 .רוד םעד טינ ןוא הפוקת יד טינ ןוא

 ,ןמיס ןייק ךיז ןופ ןזָאלרעביא טינ ןלעוו רימ ןוא
 ,ןעמיר ןייק טינ ןוא דיילק לקיטש ןייק טינ
 ,ךוש ַא ןופ לדנעב-לרינש ןייק טינ
 ,ךוב ַא ןופ לטעלב ןייק טינ ןוא

 ןעניפעג ןענָאק טינ רענייק זדנוא לָאז סע ןוא
 ןעניגַאב ןיא טינ ןוא טכַאנ ןיא טינ

 -- רעװ ןעניפעג ָאי לתאמַא זדנוא טעװ ןוא
 .רעמ טינ ,ןקַאנ ןטרַאה ַא ןעניפעג רע לָאז

 | ןפיירגַאב טינ ןוא ןפַאג .לָאז רע
 ,ןפיולטנַא לייה ןיא טזומעג ןבָאה רימ סָאװרַאפ
 טרפצװו טצעל רעזדנוא ןעוועג זיא סָאװ ןוא
 ,טרָא םענרענייטש ןופ ףיט רעד ןיא

 ןסיוורעד טשינרָאג ךיז ןוא ןקוק לָאז רע ןוא
 ,ןסיווװעג רעזדנוא טימ ןרָאװעג ןָאטעג זיא סעּפע יצ
 ,טומ רעזדנוא טקינײיּפרַאפ טָאה רעוו יצ
 .טולב רעזדנוא טכַאמעג ןיירמוא טָאה רעוװ יצ

 ,רעטכעלש-ולוכ ַא טקינײּפעג זדנוא טתצה'ס יצ
 ;רעטכערעג-ולוכ ַא רָאג רשפא יצ
 ,ליוק ךרוד ,קירטש-הדילת ךרוד ,קַאה ךרוד
 .ליומ ןופ טרָאװ ךרוד רָאג רשפא יצ

 .:רעדי"לג ןופ טשער םייב ןגערפ טעוװ רע זַא ןוא
 !רעדירב ןופ יצ ,םיאנוש ןופ טשער---ריא טנעז רעוו
 לױרג רעמוטש : ןייז רעפטנע ןַא טעוו
 ,ליומ םענעגייא ןייז ףיוא םיוש רעסייוו ןוא
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 ,ןפײרגַאב טינ ןוא ןקוק רע טעװ גנַאל ױזַא ןוא

 ןפױלטנַא ארומ ןיא ןעמענ טעװ רע ןענַאװ זיב
 ,סיוארָאפ טנעה ןוא סױרַא ןגיוא טימ
 ,סיױא רוד--ןייא רוד ױזַא ןפיול ןוא

 .ס'ארֹומ יד רעסערג סאו -- רעסערג ץ"לַא ףיולעג ןייז

 --.תורוד ןופ ףוס זיב ױזַא ןפיול טעוו רע
 ,רעהַא זיב יוװ ,ןגיל ןלעו רימ ןוא
 .רעמ טשינ רָאג ןוא---ןקָאנ רעטרַאה ַא

 ד ימ ש

 ,רעמַאה ןטימ דימ)
 ; דימש ,ןטייק דימש
 רעמַאקרעגרָאטַאק רעד וצ

 ,טירט עניימ שירפ ךָאנ ןענייז

 ןדָאלפוש ןופ טבענייא ןיא

 ,טַאלַאכ ןיימ ץנַאג ךָאנ טגייל
 ןודקיּפל טלַאה ךיא סָאװ
 .דנו ענ םעיינ ַא רַאפ
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 - עדַאלַאב

 ,טנַאטסערַא רעד טּפָאלש ערַאנ רעד ףיוא
 .{ןטַארג יד ףיוא טפָאלש הנב"ל יד
 טנַאװרעױמ רעד ףיוא רמוש רעד וליפַא
 ,ןטַאררַאפ ףָאלש ןופ ךיוא ךיז טזנאל

 .סקירוצ-ןוא-ןיה גָאט ןצנַאג ַא ןופ
 ,ןרעו ענרעיילב יו סיפ ענייז
 סקיב ןופ טענָאיַאב םוצ וצ-טלַאפ רע
 .ןרעטש ןטימ ,ןטסיופ עדייב טימ

 ,טנַאטסערַא רעד ּפַאכ ַא ךיז טיג

 ,ןעמערב עדייב ענייז ףיוא טנפע
 ,טנַאה ַא הנבל רעד וצ סיוא טקערטש
 .ןעמענ ךיז טזָאל יז -- הנבל יד ןוא

 / .קַאזרעגעלעג םוצ עטַארג רעד ןופ
 ,ןעגניר יד וצ ,ןטייק יד וצ ןוא
 ,קַאב רעד רעביא ,ןרעטש ןרעביא ןוא
 .ןעגנילש ךיז טזָאל יז --- זדלַאה ןכרוד ןוא

 / ןָא ךיז ןסיג ןייוו-הנבל טימ
 ,רעדילג עלַא סטנַאטסערַא םעד
 ןָאצ וצ ןָאצ ךיז טקַאהרַאפ סע זיב
 .רעדיוו ןייא טפָאלש רע ןופצ ,ליומ ןייז

 טגנילק קָאלג ןגרָאמ רעד זַא
 ,ןגיטש ,ןלעווש רעביא ,ףיוא --- עלַא ןוא
 ,טקנירט ןוא טגיל רע  זַא ,ץלַא ךָאנ םיא ךיז טכוד
 .ןגיל קיביײא ףיוא ױזַא ןיוש טביילב רע ןוא

 רדח ןעמערָא ןיא

 ןרנוג ןטפניפ ןפיוא ,רדחד ןעמערָא ןיא
 ןוז ןכיילב ריא ןייא יז טרעפעלש
 ןרָאק ןופ ןעגנַאז יו ,עניורב-ףייר רעטרעוו טימ
 | .ןוז רעקילוי רעד רעטנוא ךיז ןגיוו סָאװ
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 ,שםינּפ טילגעגסיוא ןַא טימ .טַאמ .יז זיא ךיוה
 יז רענעגייא רעד טימ ףמַאק ןקידנעטש ןיא
 ,עֶנֹוהנ ַא ןופ טנעה עזָאלטומ יד יװ ,טנעה טימ
 .יה"טינ ןדנילב ןיא טבורַא ןעשזדנָא"לב סָאװ

 טעברַא ןיא ,טיונ ןיא רעבירַא זיא גָאט רעד

 ;ּפַאש ןיא ,ןענישַאמ ןופ דָאר ןרעטנוא
 ,רעברַאהד טייקענמוס טימ טנגעגַאב טנווָא רעד
 ,ּפַאלקעג ןפיילש ןוא ןקָאלג טימ

 ,ןרָאג ןטפניפ םוצ ףױרַא ןגייטש ןטימ
 -- ,גנַאלקעגיןקָאלג סָאד רעמ ךָאנ טרעגייטש
 ,ןרָאה א ןופ ףור ,טייקנבייהרעד-לגרָא
 ,גנַאזעג-רעריטרַאמ ןוא טייקידרעפפזה

 (! ןקָאלג ןוא ןרָאה ,ליטש) .לעוװש רעביא סיפ יד
 .טָארט ַא ףיוא טָארט ַא ,קיטייז לרדח סָאד

 ,ןקָארשרעד ןופ רוּפש ןָא ,לקניוו ןלעקנוט םוצ

 ,טָאפַאשע םוצ יו וצ-ןלַאפ ינק יד

 ,ןריובעגרעדיוו םוצ יו ףיוא-ןעינק ינק יד
 ,ןוז ןכיילב ריא ןופ טעב םוצ ךיז טצעז יז

 ,ןרָאק ןופ ןעגנַאז יו ,רעטרעוו טימ םיא טגיוו ןוא
 .ךוז רעקילוי רעד רעטנוא ךיז ןעניורב סמוו



 םוירָאטַאנַאס-יטרעביל ןיא רַאורבעפ

 ,לגילפ עקידנציש עריא רימ ףױא סיוא טיײרּפש טכַאנ |
 ,טירט עלַא ּפָא טלעטש ןוא ןרעייפ עלַא סױא טשעל יז
 ,לגיוו ןיא דניק ַא טגיוו ןעמ יװ ,ןגיו ךימ טמענ יז

 ,טינש ףיוא ןיוש ןטרַאוװ ןרָאי סנעמעװ םענייא יו טינ ןוא

 ;רעמוז ףוס דלעפ ןפיוא עקיטייצ ןעגנַאז ןטרַאװ'ס יו
 -- טנַאװ:םוירָאטַאנַאס ןוא רַאורבעפ ,רימ םורַא רעטניוו לייוו

 רעמולש ןיא ןעקניזניירַא וצ רעדנוזַאב סיז זיא
 ,דנַאל-רעמוז-ףיט ןיא ןעגנַאז ןגעוו ןטכַארט ןוא

 ,ןדָאלעגנָא רענרעק טימ לופ ןענייז ןעגנַאז יד
 ,קילג ןופ טייקנדײשַאב ןיא רעטנורַא ּפעק ערעייז ןגיינ ייז

 ,ןדתאב ןקידלצרָאװ ןיא ןזיילפיוא וצ ךיז ןצנַאגניא
 .קירוצ ןצָארּפשפױרַא רעמוז ןקידנעמוק ןיא ןוא

 ,רעגניפ עניימ טימ ןָא ךיא ריר ןעגנַאז עפייר ןופ דלַאװ םעד

 ,טייגרַאפ סָאװ רעייפ-טנװָא סָאד ןָא ךיוא ריר ךיא
 ,רעגנירג ,רעניד טרעװ ףוג ןימ :ןעשעג טמענ רעדנואוו ןוא
  .טייב ַא ףיוא ןעגנַאז ןשיווצ גנַאז ַא ןייללַא רעוו ךיא

 ,רעליק-רעקידנטעלג ַא ךרוד ךיז טגָארט לטניוו ַא
 --+ וצ זדנוא טכַאנ יד טקעד ןדירפ ןיא ןוא טייקיולב ןיא
 ,רעליטש ןוא רעטושּפ םולח--ןדירפ ןופ דנַאל ,תִַצ
 הר רעטכע ןופ קנואו ַא זױלב רַאפ ץרַאה ןיימ טקנַאד סע

 ?ןכיירגרעד יז ךיא ןָאק ואוו --- ור עטכע !עלופ יד
 ָאד יז ןיפעג ךיא זַא ,לָאמַא ןייא ךיז דער ךיא
 | . ,ןבייצ-סוחי רעייז זיא ןייּפ סָאװ ,יד ןשיווצ

 ,העש רעטצעל ןופ טייקרעביוז יד---ץלָאטש רעייז ןוא

 ,ןגייוש ןופ ךיירגינעק ןיא רעהַא טפָא ךיא ףיױלטנַא
 -- ,דלודעג ןרעסייוו ךתצנ ןוא ןטעב עסייוו עכיוה ןופ
 ,ןגייטש רעמָאיעג יו טמענ ָאד דָארג לָאמַאטימ ןוא
 ,לופ רעצרעה ןרעוו המיא רעטיירדרַאפ טימ ןוא

 ,רעגניפ ןעזסיוא ןעמענ ,ןעגנַאז יו טינ ,ןזיּפש יוו
 ףרָאװ ַא ךיז טוט קערש יד ןציּפש עסייה ערעייז ףיוא
 ןעגנילקרעדנַאנופ ףרַאד סאו ,קָאלג ַא ןופ טעּפמיא טימ
 ,ףרָאד ןוא טָאטש רעטייוו וצ ןייװעג-טסגנַא ןוא רַאפעג
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 ,ןרירפ רעטרעוו עמערַאװ עניימ :ךיז טגָאלק ,ךיא רעה ,ןכש ַא
 ,טרַאה ןוא קידהאנש זיא שטנעמ ןוא טָאג ןופ ץרַאה סָאד
 ,ןריט עטכַאמרַאפ ףיוא ןעגנעה ןביילב עניימ רעגניפ יד
 ,טרַאטשרַאפ ןעוועג טלָאװ ךיא גייטש ַא ןיא יװ ױזַא

 ןלייצרעד ןוא תמא םעד ןקעדפיוא לעווכ :טגזז רעטייווצ ַא
 ,טכעלש ,סואימ ןבעל סמענייא ןכַאמ ןדייל יו
 ן"לייט טנזױט ףיוא ןיילַא ךיז ןדיינשעצ ןוא ןעמענ ןָאק'כ
 .טכענ טנזיוט ןופ שינרעטצניפ טימ ט"פלעוו יד ןקעדוצ ןוא/

 הריתס ןופ רָאנ ,ורמוא ןופ טינ :טרעביפ ןכש רעטירד ַא
 ,טקילפעצ קידתוירזכַא ןָא-קידנעטש ןופ טרעוװ ןבעל ןיימ
 עריל רעטמיורטרַאפ ַא ןופ גנַאלק רעסיז רעד
 ,טקיטשרעד דלַאװג טימ טרעו ןעיירשעגייוו ןוא ןייּפ ךרוד

 ,רענייר טפַאשביל ןופ ךייה עמַאס רעד ףיוא ןוא
 ,טיוט ןוא טכַאנ גנולצולּפ טרעוו םור ןוא טפַאשרבח ןופ

 רענייצ עפרַאש טימ ץרַאהד ןיימ ןיא ןסיבעגנײרַא
 ,טײרּפשעצ ריּפמַאװ ַא יו ,רימ ףיוא טגיל טנלע רעד

 ןפָא זיא ץרַאה ןיימ --- 1 יז זיא ואוו --- טפַאשטניירפ ןוא
 ,טצּפש רַאפ ןוא גנולדַאט רַאפ ןוא ףרואוורָאפ רַאפ
 ןפ:לעגייברַאפ זיא רעטסטנעָאנ רעד :ןעזעג בָאה ךיא
 ,טָארט ןייז ןופ רָאנ גנַאלק םעד רימ טזָא-לעגרעביא ןוא

 ,רעײרפַאב ןכָאנ טקנעבעג : ץיה ןיא טדער רעטרעפ ַא
 ,קַאב ןייז וצ ןּפיל עטבילרַאפ טימ ןלַאפעגוצ ןיב

 ---רעייפ"ןיזנַאװ ַא ןיא ןגיוא עניימ ןענערב טציא
 .קַאהךלזג ַא טנַאה סלאוג ןיא ןעזעג בזה ךיא

 ,טייקדליו ןוא סַאה ןופ טײצ ַא :וצ ךָאנ טיג רעטפניפ ַא

 ;ק'עובצ ןוא רעצעהרעטנוא ןופ ןוא רוסמ ןופ
 ---טייקדלימ טימ סיוא ךיז טקערטש סָאװ ,טנַאה עטוג ַא
 .קַאב ןיא ךיילג ןגנאאלש גנולצולּפ טמענ יז וליפא

 ןגפאלק טינ ךיז וליפא טיוט ןרַאפ ליו ךיא ןוא :טגָאז רעטסקצעז ַא
 ,ןָאפ עסייוו ַא יו לווירב ַא טנַאה ןיא ט"לַאה ךיא

 ןגָאז ריד ןָאק ךיא .טנעָאנ טסיב וד סָאװ טוג ךָאנ---: טייטש לווירב ןיא
  ,ןתצ טםענ--וד ךיוא ןוא ,ןעמונעגנָא ךיא בָאה םעניימ לרוג םעד
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 ,לקַאװ ןוא ךורב ןיא טדער עלַא ריא :טגָאז רעטעביז ַא
 ,סױרַא טלעװ עטבעלעגּפָא יד ךייא ןופ טרַאּפש סע

 ,לכה-ךס :טרפצוװ קיצנייא ןַא ןדערסױרַא ךיא לעװ טָא ןוא
 ,סיוא ןרעוו טעוװ ץלַא ןוא ,סיוא ןרעוו עלַא טעוו ריא ןוא

 ,ןגיטש יד ףיוא עגָאװערט ,גנולקעג --- עקַאט ךיילג ןוא ,סױרַא טדער רע
 --- == -- .דנַאנַאכָאנ ןוא דנַאנַאכָאנ .םעטָא רעטזיורבעגפיוא ןוא ףיו"לעג
 לגילפ עקידנגיוו ןגעװ םולח רעד דָאש ַא רימ זיא
 ,דנַאל-רעמוז-ףיט ןיא ןעגנַאז-טגוװָא עיולב ןגעוו ןוא

 ןכַאז ןוא טרָאװ

 ,רעלופ---ןכַאז ,רעניד טרעװ טרָא!)
 ,ייז ןשיוצ רעסערג טסקַאװ טנַאװ

 --רעלוד ַא טגָאלש ךיז טנַאװ ןיא ּפתצק
 - ,ױזַא טנַאװ ןיא ךיוא ךיא גָאלש

 ,ןלעפ ןביז רעטרעוו ןופ סייר'כ

 ,לייש ןוא לייש ךיא ןצכעלָאש
 ןלעה ןיא טכיול ַא טיג סע זיב
 .ליוה ,ןפָא ןרעק עפיט'ס

 ןרעק טעװ טָא : ךיז יירפ ךיא ןוא
 ,ןײרַא ץרַאה סנכַאז ןיא ךיילג
 ןרעו טלת:מעד לעװ ןיײלַא ךיא
 ,ןייז םולח ךיא יו ַאזַא טָא

 ,ךיז טסיזמוא טיירפעג ,ןיינ רעבָא
 ,רעטש ,גנולכיורטש---רימ םורַא ץלַא
 ,ךיז טסילשרַאפ ךיז ןיא ךַאז עדעי
 ,רעמ רעדמערפ ןוא דמערפ טרעוװ ןוא

 רעקיד ,רעבערג ןרעוו ןכַאז
 ,סָאלש ףיוא רעטלגיררַאפ ןוא

 רקיע ןופ טולג ןיא טרָאװ סָאד ןוא
 .תוא ןטצעל זיב ּפָא טקיטולב
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 ןטעַאּפ עשידיי

 ,ןטעָאּפ עשידיי -- זדנוא ןגעוו טכַארט ךיא זַא
 ; םורַא לָאמַא ךימ טּפַאכ רעצ אאזַא

 -- ,ןטעב ,ןיילַא ךיז וצ ןעיירש ךיז טליו סע
 ,םוטש רעטרעוו ןרעוו דָארג טלָאמעד ןוא

 -- ,רעדיל ערעזדנוא סיוא ןעעז קידהנושמ ױזַא
 ;טסערפעצ קירעשייהד ַא סָאװ ,ןעגנַאז יו
 ,רעדיורעד ןײלַא ךיז ןרעוו וצ --- :טסיירט ַא
 ! טסעג עדמערפ יוװ ,דרע סטָאג ףיוא ךיז ןכיילש וצ

 ,רעגניפ עטלַאק ףיוא טרָאװ רעזדנוא ןופ טולב סָאד

 ;טנעמעצ ןרעטלעק ךָאנ ףיוא -- רעגניפ ןופ

 ,רעגניז עכעלרעכעל ,עטמעשרַאפ ,ָא
 !טנעװ ריפ ערעטמעשרַאפ ןיא עטקוררַאפ

 רעטנעָאנ ַא ,רענעגייא ןַא טמוק סע זַא ןוא
 ---  ,סױרַא ּפַאש ַא ןופ יצ ,רעלעק ַא ןופ
 ,רע טנָאקרעד זדנוא ןיא רָאנ גנוצ עמוטש ןייז
 .סיוא רע טדיימ טייקכעלרעייפ רעזדנוא ןוא

 ,רעטיו עטבי*לרַאפ ,עשידניק יוװ ,רימ ןוא

 ,סָאמ רעטּפַאכרעביא טימ ,טָאכיק ןָאד יו

 ,רעטיצ רעזדנוא טימ ןרעטיצ ןביילב רימ

 ,זרוא ןוא טרתאו ןדעי רעביא ,טנלע ןיא

 רעדילג עטציירעגפיוא טימ ץעק יװ ,לָאמַא ןוא
 --- ,גרָאז ןופ טריוורַאפ ךעלצעק ערעייז ןּפעלש
 רעדיל ערעזדנוא זדלָאה ןרַאפ רימ ןּפעלש ױזַא
 .קרָאיײינ ןופ ןסַאג רעביא ,ןייצ יד ןשיווצ

 ,ןטעָאּפ עשידיי ,זדנוא ןגעוו טכַארט ךיא זַא

 ,םורַא לָאמַא ךימ טמענ רעצ ַאזַא
 --- ,ןטעב ,ןטנעָאנ םוצ ןעיירש ךיז טליוו סע ןוא
 ,םוטש רעטרעוו ןרעוו דָארג טלָאמעד ןוא



 ךיז ןגעוו דיל ַא

 רעבייל ענעסימשעג ןעזעג בָאה ךיא
 ;ייז ןופ ןענורעג זיא טולב ןוא

 ,רעביירש ַא ךָאנרעד ןרָאװעג ןיב ךיא זַא |
 .יינש ןופ רעדיל ןבירשעג ךיא בָאה

 ,רעדיל יד טַאהעג ביל ןשטנעמ ןבנשזה
 ייַנׁש יו סייוו ןעוועג ןענייז ייז לייוו
 ,רעדיורעד טפָא ןעוועג ייז ןענייז רימ ןוא
 יז טימ טולב טקעדרַאפ בָאהד ךיא לייוו

 ןרָאי ױזַא ןעגנַאגעג ןענייז
 ,טרַאעג קרַאטש סע טָאה ךימ ןוא

 ןרָאװעג קידנעטש ףיוא רעביירש ַא ןיב ךיא |
 .טרַאװעג טָאה יינש ןרעטנוא טולב סָאד ןוא

 רעדעפ יד לָאמנייא ןעמונעג ךיא בזה
 ,טביש ןקיאיינש םעד טרַאשעגּפָא ןוא
 ,רעדעיֵא קערש טימ טָאה טריּפשרעד ןוא

 ,טכיזעג ןיא טולב םיא טפרַאװ דרע יד יו

 ,םערַאװ ךָאנ ןעוועג זיא טולב סָאד
 ;טונימ רעטצעל רעד ןיא ןסָאגרַאפ יו
 : םםערַאיל רעזייב ַא ןבייהעגפיוא ךיז טָאה
 ? טולב טימ זדנוא רע טקינייּפ סףאוו וצ ---

 ןטלָאשעג ןעמיטש עטרַאה ןבָאה
 ,טירט יד ייז טמסעג ,רעדיל עניימ
 ןטלָאּפשעצ ןלַאפעג ץרַאה ןיימ זיא
 ,דיל ןיימ ןופ סיפ ענעגָא"לשעג יד וצ

 רעטיר עקיכעטש טימ ןשטנעמ ןבָאה

 ,ףױרַא ןוא ּפזרַא טעכָאפעג
 רעטימעג"האנש טימ ןסימשעג
 ,ףוג ןטעקַאנ סרעדיל עניימ
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 ,ןגירשעג ןבָאה ייז --- רעדיל עניימ
 ,ייו ןיא עבט יד ןיוש זיא סע יו
 ןגיל דרע רעד ףיוא ןבילבעג ןוא
 .ינש טימ ןיוש טקעדרַאפ טינ רעמ רעבָא

 -- רעבייוש ַא קידנעטש ףיוא ןיב ךיא זַא
 ,םעד ןיא ץלַא ךָאנ תמא ןיימ זיא
 רעבייל ענעסימשעג ןופ טולב ןיא סָאװ
 .םש רענעסימשעג ןיימ ךיוא טגיל

 ,רעדיל עניימ יױזַא ךיוא ןוא

 | ;ֹוזַא ןגיל ייז ןלָאז ןוא
 ,רעדיוו ןקעדוצ ןעוו רשפא ייז לעוו'כ
 יינש םעיינ ַא ןבָאה לעוו'כ ןעוו

 'ורמוא ןיא

 ,ןעניגַאב רעד ןענַאטשעגפיוא זיא טנייהד ורמוא ןיִא
 ,ןכָארקעגוצ טנװָא םוצ םיוק זיא גאט רעבלַאה רעד
 ןעניב עטציירעצ יו ןבָאה ענייז ןגיוא יד

 .ןכָאטשעגכרוד ןכַאז עלַא ןופ ץרַאה סָאד

 ,ןטלַאּפש ןצנַאגניא ךיז ןעמונעג טָאה טנװָא רעד |
 ,ןטלתזּפשעצ ךיז טנװָא רעד טָאה רעקיטש ףיוא
 ,ןקלָאװ-ץרַאװש ןיא טרעביפעג טָאה זדרזמ רעד
 ןטלָאק ןקידרעייפ ַא ןיא---ברעמ רעד

 ,ןסירעצ ךיז למיה ןופ טימ עמַאס סָאד ךיוא טָאה

 ,ןפיורש-לדניווש ףיוא טיירדעג ךיז ןבנקזה ןצילב ןוא
 ,ןזיוַאב ךיז טָאה טנַאה ַא סיר ןופ םוהת ןיא
 .ןפיה רעטמעלקרַאפ ַא -- רעגניפ ןָא טנַאה ַא

 ןעקנואוועג ,טָארדעג טָאה רעגניפ ןָא טנַאה יד
 ,ןרָארפעג-ולב ,רעניד ,רעניד ןרהצוועג זיא ןוא
 ,ןעקנוזעג שינרעטצניפ ןיא זיא ברעמ רעד ןעוו ןוא
 .ןרָאה ַא יו טקיציּפשעצ טנַאהד יד ךיז טָאה



 ןעגניז ןעמונעג לוק ַא טָאה טלָאמעד ןוא
 ,רעבירג רעביא ןענַאּפש סָאװ גרעב ןופ דיל סָאד
 ןעגנירּפש ןוא ןרעפיה סָאװ סיפ ןופ דיל ספאד
 .רעביפ --- ויא לעז סנעמעוו ,םענייא ןופ גנורּפש טימ

 רעבירַא ןַאּפש ,רעבירַא ןיירּפש .רעביפ זיא גנַאזעג
 .עטלַא יד יװ עיינ עלַא --- ןטלעװ עלַא
 ---רעבירַא גניז ,רעבירַא גניז .רעביפ זיא גנַאזעג
 ,עטלַאק ןוא ערעטצניפ ןגייווש ןטלעוו יד ןעוו

 ּפערט

 ,ןעמואוושרעד עלַא ייז ןענייז---ןפיש טקישעגסױרַא בָאה ךיא
 ;טינש טַאהעג ךיא בָאה--רעדלעפ טייזרַאפ בָאה ךיא
 ןעמוק לָאמַא ליוו ךיא זַא בוטש ןייד ןופ ריט רעד וצ רעבָא
 .טירט עניימ גנַאג ןיא לָאמ ןעצ ךיא רעטנָא -לּפרַאפ

 --ןריפ סָאװ ריט ןייד וצ ךעלּפערט רָאּפ עניילק יד
 ,סיוא ךיז ןעיצ רעכעלדנעמוא ןַא טייוו ַא ןיא
 ןריט ןעמולח ןעוט םולח ןטסקידעבעל טבעד
 ,סױרַא םולח רעד טקוק סָאלש רעייז ןופ ףיט רעד ןופ

 ןעניגַאב םעד ןייגפיוא ךיא עז ּפערט רעטשרע רעד ףיוא

 ,טייגרַאפ ןוז יד ּפערט רעטייווצ רעד ףיוא

 ןעניפעג טינ רָאג ןיוש ךיא ןָאק ּפערט עטירד יד

 ,טײרּפשעצ ריא ףיוא טגיל טכַאנ ערעטצניפ ַא

 ,ןכפארקעגכרודַא םיוק טכַאנ ערעטצניפ יד
 ,ןיגַאב-יינ ףיוא טייג ּפערט רעטרעפ רעד ףיוא
 ,ןוחטב ןיימ רעדיוו ףיוא טכיול ןוז רעד טימ ןעמַאזוצ
 .ןןיז רעיינ א ןוא גנונעפָאה עשירפ ַא

 ,ןכיירגרעד טינ ךיא ןָאק ןיילַא ריט רעד וצ רעבהא
 ,סָאלש ןטסָארּפ ןופ דוס םעד וצ טינ ךיוא ןוא
 ,ןכייה עיינ וצ ילפ ַא טיג רימ םורַא סהאוו ץלַא
  .סָאמ רענעטלעז ןוא ןעמרָאפ ענעט"לעז וצ
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 ,גנופַאג ןיא ךיא ייטש ּפָאק םענעסיררַאפ ַא טימ

 ! וד---עז ךיא ןוא ,ריט יד ריר ַא ךיז טיג
 ,גנוֿפַאש רעטשרע סטָאג ןופ קנַאדעג ַא טכיול ַא טוט
 ור רעטשרע רָאג רעד ןופ דיירפ רעד טימ םענייאניא

 ,רעטנָאלּפ ןקיבייא ןיימ ןופ ןיז רעד רתגלק רימ טרעוו
 ,דײשַאב ןיא ףיוא טייג טפַאשקנעב ןיימ ןופ דוס רעד
 רעטנָאקרעד ַא ּפערט ענייד ,ריט ןייד זָאלרַאפ ךיא
 ,דירפ רעטשרע סטלעוו רעד וצ רעטפעהעגוצ ַא ןוא



 רעטסעווש רעקיצרעהמערַאב רעד וצ רעדיל

 ,דיל ןופ טרָאװ עטשרע סָאד ןגפצזכָאנ וצ רעוו)
 --- ןבירשעג ןיוש זיא דיל סָאד ןעוו וליפא
 ,דימ טיג רעוו :גָאזנָא ןייד רעבָא קנעדעג'כ
 - ,ןבילקעג ןוא טרעטיי"לעג ןייז קיביײא זומ טרָאװ סָאד

 לובג םעד ןייגרעביא ךיוא לנמזמַא רעבָא ףרַאד ןעמ
 --לרעטרעוו עטורעגסיוא ןוא עטלטרעצעגסיוא ןופ
 ,לונ ַא ן"ליפא ףרַאד ןרעוו וצ סנייא ןַא
 .רע טרעוו--ןרעװ סע ליוו רע ביוא ןוא

 ,ךָאי ןופ פונק ןיא זדלַאה טימ טגיל סָאװ רעד ןוא
 -- ןעמַאזוצ טלַאפ רע זַא ,ךיז טכוד ספאוו םעד ןוא
 ךָאנ לתאמ ןייא שטָאכ ןבעג סיר ַא ךיז ןעק רע ךיוא
 ןעמַאצ עטלעטשעגפיוא עלַא ןכערברעביא ןוא

 ,טכערעג זיא גנונָאמ ןייד ,רָאלק זיא טרָאװ ןייד

 ןטלַאה ךיז זיירּפ ןדעי םוא עלַא ןזומ רימ
 ,טכעלפעג-תוא ןטסדנימ ןָא ,גנַאלק ןטסניד ןָא
 ןטלַאטשעג וצ ןבעל סָאד ןרעהפיוא טינ יכַא

 רַאּפש ַא רימ ףיוא טיג'ס ןעוו ,טציא וליפא
 ---ןוגינ ןימ ַאזַא טלעװ ןטייז ע"לַא ןופ
 ,רַאפעג ערעטצניפ טרעוו תרוא רעדעי זַא
 .ןגיל ןוא יורטוצמוא טרעוװ ךַארּפש עדעי ןוא

 טרָאװ עטקעוועגפיוא סָאד ,עטמולחעגסיוא ספאד
 ---רעקנעד רעביא ,רעטכיד רעביא טרעטַאלפ סָאװ
 טרפאּפ ךיז ןוא טרבח ךיז טרָאװ עבלעז סָאד
 .רעקנעה ןופ ּפונק-הילת טימ ,טיוט טימ ,טיונ טימ
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 טנעה עדייב ךיא םענעצ ןגעווטסעדנופ

 ---ןטייק ערעווש ןסירעצ טלָאװ'כ יו ױזַא
 ---טגערב האנש יד טלעוו רעד ףיוא רעצרַאוװש סָאװ
 ,ןטיירּפש ךיז טכיל ןייד ךיז רעביא ךיא עז רעלעה ץלַא

 ,סױא טמולה רענייא יו ,רעמ זיא סָאד ןוא
 ---ךבעגעג טױעװ שבענייא יו ,רעמ זיא סָאד ןוא
 ,סױרַא ףוג םענעגייא ןופ ,ןײלַא ךיז ןופ
 .ןבע'*ל ןוא בייל סנטייווצ ַא ןיא טקיטלַאטשעג ןייז ןוא

 רעטפעווש .עקיצרעהמערַאב

 רעטסעווש עקיצרעהמערַאב
 ,דיילק ןסייווייינש ןיא
 וטסרעה יצ ,רימ גָאז ,ָא
 ? דייר ערַאבקנַאד עניימ

 --?עטדנעװעג טציא ריד וצ
 ,סױרַא ךיז לייא טינ
 --עטנערברַאפ ַא טכַאנ יד
 ,סיוא דלַאב ךיז טשעל יז

 ןעמַאלפ ךָאנ ןקוצ סע
 ---טנַאװ ןופ לקניוו ַא ןיא
 ןעמַאזוצ ייז םענ ייג
 ,טנַאה רעקיאור ןייד טימ

 גנורַאג ןיימ ןוא טסול ןיימ
 ,יה ןופ טייוו-טייוו ןרעוו
 גנורַאפרעד -רעביפ ךרוד
 .ירפ זיב טנווָא ןופ

 ,רעטצנעפ ט:ד ףיוא טיירב ןפע
 --לטפול ביג ,טכיל ביג
 ,רעטסעווש עקיצרעהמערַאב
 ,טפור ןוז-ןגרָאמ יד



3 

 רעיײג רעד

 ,ןדייר טינ ןיי"לַא ךיז וצ ןָאק')
 ---ןטייווצ ַא ןעױרטנָא ךיז זומ'כ
 ןדיילק ךיז טמענ ןיוש טכַאנ יד ,עז
 .ןטיור ַא ןיא גנַאגפיוא ןַא ןיא

 וטסעזרעד טיײקטלּפענרַאפ ךרוד

 רעיײג םענופ ןגיוא עסיורג יד

 ,רעטסעווש ,ןלייצרעד ריד ךיא ףרַאד
 !רעױט םייב טייטש רעייג רעד זַא

4 

 רעקיטכיל רעד

 ,רעקיטכיל רעד ,רע טייג ןָא
 | טייז ןוא רע טייג ןָא
 רעקיטכיוװעג ַא טנַאה ַא טימ
 ,טייב ַא וצ טייב ַא ןופ

 ,ןעגנוטסעמרַאפ ןופ גנואווש טימ

 / .,דלעה-עלהשעמ ַא יו
 ןעגנוטסעפ עסיורג ןייא טמענ סָאװ
 .דלעפ ךָאנ דלעפ ןייא רע טמענ

 טייקיאור רערעכיז ַא טימ
 קנורט ַא טיג---ןייטש רע טביילב
 ,טייקיאיוט עקיגרָאמירפ יד
 ,גנואווש ןרעיינ םוצ---ןוא

5 

 ןייוו טינ

 ,ןייו טינ ,טניירפ ןיימ ,ןייוו טינ
 ,זָאלרַאפ---ךימ ןזָאלרַאפ טספרַאד וד ביוא ןוא

 ןייטש םענירג ןטילבעצ ,ןקיכָאמ ףיוא
 .זָאה רעסייוו ַא---טציז טפאשקנעב יד
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 .יווַצ ךעלפייפ יו --- ךעלרעיוא יד
 ,טניו רעסייה רעד ייז ףיוא ט"ליּפש סע

 ,ייז ףױא קוק ַא לָאמַאכתאנ ביג
 ,טנירג ןוא טילב סָאװ ,ךנאמ ןפיוא ןוא

 רעהרעד דיל-טפַאשקנעב עטסליטש סָאד
 ,טונימ רענעטלעז  ַאזַא ןיא
 ,רעמ טינ טליּפש רע---טניוו רעסייה רעד
 ,טור רע ןוא ןעור ךיז טגייל רע

 זָאה ןופ ךעלעגיוא עדנור יד
 ,ךיור ַא טימ יו ךיז ןעיצרַאפ
 זָארג ןפיוא ןוא ךָאמ ןפיוא ןוא
 .ךייה רעד ןופ סנטָאש ןלַאפ ןיוש

 ,בָאר-רעטסנָאמ ַא--טגָאי טנוװָא רעד
 --+טיור לבָאנש רעד ,ץרַאװש לגילפ יד
 ,ּפָאק ןסייוו טימ זתאה-טפַאשקנעב ,ָא
 ,טיירג ייז ,טיירג ייז ,ךַאװ ייז

 טרעמָאי שטנעמ ַא

 ,טרעמפאי שטנעמ ַא רעה ךיא
 ,טגייטש ןוא טגייטש לוק ןייז
 דימת יו רעטצנעפ ןיא ןוא
 ,טגייווש ןוא טקוק ןוז יד

 ,ןכש ןיימ זיא שטנעמ רעד

 ,טיירדעגפיוא טגיל רע
 ןכָארבעג ,ןרָא"לרַאפ

 ,טיוט ןרַאפ קערש ןיא

 ןשיק ןיא ערונ ךיא
 ,ןיירַא םינּפ ןיימ
 ןשימעג עדליוו ןיא
 .ןייש טימ רעמָאי ןופ



 ןדנילב ןיא ןשיק ןיא
 .:טעשעג רעדנואוו---עז
  ןדניצ ךיז טמענ שטנעמ רעד
 ,טעב ןסייוו-לעה ַא ףיוא

 ,רעמָאי סיוא ןוא קערש סיוא
 / ---טגייטש טייקימַאלפ רָאנ
 דימת יװ רעטצנעפ ןיא ןוא
 ,טגייווש ןוא טקוק ןוז יד

4 

 לַּפִע עקיטייצ
 (ןעניקלע .מ)

 ,לּפע עקיטייצ ןעגנעהד רעמייב עקיטסברַאה ףױא
 ;טרַאה זיא דרע יד ,ןרָארפעג זיא דרע יד
 ,לּפענ רעקיגנַאלש ַא טכירק ךייט ןקיאייברעד ןופ

 ,טרַאּפש טניוו-ןופצ ַא רעדלעוו עקילָאט יד ןופ

 ,רעייש ןיא ןיוש גנַאל ןענייז דלעפ ןופ תואובת יד
 ,ןייז טינ ןסיורד ןענָאק המהב ךיוא ןוא דרעפ ךיוא
 ,רעייפ ףיוא ןטרַאװ דלודעגמוא טימ רעטצנעפ עלַא

 ,ןיײרַא ןפור קינייוועניא ןיא ןריט עללַא

 --+רעביטש ןיא ןציז עלַא .ָאד ןיוש זיא טכַאנ יד
 ,סָאלש ףיוא טלגיררַאפ ,טעיאטרַאפ ןציז עלַא
 רעביא ןביילב ןיילַא לּפֶע עקיטייצ יד רָאנ
 ,סםצוורַאפ טינ טסייוו רענייק---טניוו םענופ !תרושר ןיא

 .,רעטיוועג-החדיצר טימ טמוק טניוו-ןופצ רעד
 ;:ףייפעג ןטצעל ןזיב ,גָאט זיב טעילוה רע
 רעטיר עקיגייוצ יד ףיוא :סנ ַאזַא--עז ןוא
 ,ףייטש ןעגנעה ,ץנַאג ןעגנעה לּפע ענעזתאלרַאפ יד

 --?רעיינ ַא גָאט ַא טמוק ,קעװַא טייג טכַאנ יד זַא

 !סקַאװ :םיא ןלעפַאב ספאוו ,יד ןענייז לּפע יד
 ,רעייפ ןקיגרָאמירפ ןיא ןגייווצ יד ףיוא ןעגנעה ייז

 .סקַא רענעגייא ןַא ףיוא ןענוז עצנַאג ןילַא יו !
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 יי :ש

 יט רעזעלג רעביא לשיט ַא ייב ןציז רימ
 ,ינש ַא טייג ,טייג ,טייג רעטצנעפ ןרעטניה ןוא

 ,ךס א טדערעג ןיוש ןבָאה רימ ,טסייה סָאד .טינ ןדער רימ

 ? ךַארּפש סָאװ וצ :טגערפ ןוא ץרַאה סָאד זדנוא ןיא טגנירּפש טציא

 ---!ףרַאד ןעמ יצ טלפייווצ עס ןעוו וליפא ,טגערפ ץרַאה סָאד
 ,ףרַאש ךָאנ ןעמעטָא ןוא שיט ןפיוא ןגיל רעטרעוו יד

 --רשיפ ענעגנַאפעגסױרַא טשרע יװ ךיז ןעלּפַאצ רעטרעוו יד
 .שיט ןסייוו םעד ןָא ןקע עפרַאש יד טימ ןּפַאלק יז

 ?ייז ןטרַאװ סָאװ ףיױא ,ןטרַאװ ןוא ןעמעטָא רעטרעוו יד

 !ייגש ַא טייג ,טייג ,טייג ןדנוא רעטניהַא יו טינ ייז ןעעז יצ

 .ףױרַא ןקוק--ענייד ןוא ,ּפָארַא ןקוק עניימ ןגיוא יד

 !ףיוא רעדיוו טרָאװ יינ ַא טכיול ןגיוא סנעמעוו ןיא

 ,טריוורַאפ שיט ןרעביא ןעלגָאװ רעגניפ סנעמעוו ןוא
 ? טרירַאב םַאלפ ַא ןופ יו קירוצ קעװַא ךיז ןּפַאכ ןוא

 --ףערב ןטצעל ןיא ךָאנ רעטרעװ עקידרעירפ ןענערב סָאד
 !ןעזרעד טרָאװ םעיינ ַא ךרוד רעדיוו ךיז רימ ןלצוו ןעוו ,ָא

 ,גיוא ןיא גיוא ןקוק ןוא רעמינּפ ערעזדנוא ןגיינ רימ

 .גייג א ךיז רעפיס ךָאנ רעמינּפ ערעזדנוא ןביג'ס ןוא

 --טערב רעסייו רעטלַאק וצ ,שיט םוצ זיב וצ-ּפָארַא
 .טעּפש ןטרַאװ ,ןטרַאװ ,ןטרַאװ ,ןענַאטשעג יו ,רעזעלג יד

 ---} ייז ןטרַאװ סגאו ףיוא---ןטרַאװ עלופ רעזע"לג יד

 ,יינש רעד טייג ,טייג ,טייג רעטצנעפ ןרעטניהדַא
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 רעמ טינ ןוא -- זָארג ַא

 ,סייוו ןענייז ןטעב
 +:ןירג -- רעדלעפ
 . יז ןשיװצ תוכייש יד
 ,ןיז טימ לופ זיא

 ,טגערפעג לתאמ ןייא טינ
 ; לָאמַאכָאנ גערפ
 זָארג סָאד טרעה יצ
 ?לוק ןיימ טפור'ס יו

 זָארג-ןירג

 ,געו ןוא דלעפ ןופ

 / ןעז ךימ םוק
 .געט-רעמוז ןיא

 זָארג"ןירג
 ---העש-ןגרָאמ ןופ
 זדנוא ןשיוװצ טנַאװ יד
 ,ָאטינ רעמ זיא

 ריט ןוא רעיוט
 --+ רעטש ןייק טינ רעמ זיא
 ,זָארג ַא ןיילַא ןיב'כ
 ,רעמ טינ ןוא---זָארג ַא

10 

 גנַאזעג ַא

 - ןדנובעגוצ גיל' )
 ,דרע רעד ןופ לּפָאנ םעד וצ

 טנַאה ןיא טלַאה ןוא

 ,דרעוש עפרַאשיקיילפגטש ַא
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 ,לוק ַא רימ רעביא ןוא
 :רעביפ טימ ןָא ךימ טליפ סאו
 דרעװש יד ףיוא בייה ---
 .רעביא לּפָאנ םעד דיינש ןוא

 :גערפ ךיא ,ךיז רעדנואוו ךיא
 ? ןויסנ ַאזַא סָאװ וצ
 ,טָאג ןופ לוק רעד ןיא יצ
 ? ןועגש-טכַאנ ןופ רָאג יצ

 ךיא גלָאפ ךָאד

 ---לוק ןקידנלעפַאב םעד
 לּפָאנ רעד---עז ןוא

 !לָאטש ןופ רעקילָאטש ךָאנ זיא

 גייל ךיא רָאנ יו

 ,דרעװש יד וצ לּפתאנ םוצ
 ---ןרענוד ,ןצילב טמענ
 ,טרעוו םערוטשזרעייפ ַא

 טרעדיילש טבערוטש רעד
 ,רעדינַא ךימ םינּפ ןטימ
 דרע רעד וצ וצ-טדימש ןוא
 .רעדילג עניימ רעקרַאטש ךָאנ

 ןדנובעגוצ רתצנ טינ ךיא ןיב טציא
 ,דרע רעד ןופ לּפָאנ םוצ
 ,ןכָאטשעגכרוד טעכיוא רָאנ
 ,דרעוש רעד טימ ןכָאטשעגוצ

11 

 ט פ ַא ר ק

 ---,טפַארק טימ ןָא ךיז ןליפ ןציּפש עקיגייווב
 ,טפַאז טימ ץירּפש ַא טיג--טיוה ַא ץַא"לּפ ַא טוט

 ---ץַאק ַא רעיול ןיא יו ,טציּפשעגנָא גיל ךיא
 ,ץַאלּפעג"ןּפסָאנק ןטסעדנימ םוצ וצ ךיז רעה



 | ---טּפַאכרַאפ םעטָא ,טעיאטרַאפ םעטָא
 .טּפַאלק רע יװ סלוּפ ַא ןרעה טלָאוװ'כ יו ױזַא

 ,גנולקעג ,ןַאּפשעג---לתצמַאטימ ,ליטש

 .גנורּפש ַא ךיא ביג ױזַא ,ביור ףיוא ץַאק ַא יו

 --ןיינ טשרע ,ןינ טשרע .רעטצנעפ םוצ .גנורּפש

 .ןייג טינ םענייק טעז ןעמ ,גנו"לק ןייק טינ טרעה ןעמ |

 ןייש סהנבל ןופ טכיל םענרעבליז ןיא
 .ןירַא ןבעל ןיא ןּפסָאנק ךיז ןכערב |

 ור רעקימַאלּפ ןיא ךעלטעב ףיוא ןשטנעמ
 .וצדןּפַאלק ,וצ-ןּפַאלק ןסלוּפ-ךעלרעמַאה טימ !

12 

 ןיימ וד טסַאג

 ,ףור ןייד רעה'כ
 -- ןיימ וד טסַאג
 ףיוא ןפע
 ,ןײרַא םוק ןוא
 רעסעלש ,ןריט
 ,רעסעב ןסייוו
 ,=לגיר ַא קעװַא טקור ןעמ יו
 ,לגיז ַא ּפָארַא טכערב ןעמ יוװ
 ,דיירפ טימ ןיירַא טמוק ןעמ ןוא
 ,דייר עקידנוחצנ טימ
 טנעה ייווצ עקינוז טימ ןוא
 ---טנעוו עקיד ריפ ףיוא ןעמ טכיול
 ,עטלַא ןוא עטרענייטשרַאפ טנעוו
 ןטלַאה ןוא ןרעיומרַאפ סָאװ
 ןטלַאּפש ערעייז ןופ ףיט רעד ןיא
 ,טלעוו ןיימ ןופ ןרָאי ןוא געט
 ,טלעטשעגרָאפ ךיז רָאנ לָאמנייא
 ןעמונרַאפ ףור ןייד בָאהד ךיא זַא
 ,רָאנ םולח ןטייוו ַא ןיא

 ,ןעמוק וטזומ ,ןעמוק וטזומ
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 ,רָאװ ןרעוו םולח ןופ זומ
 טנעה ייווצ ףיוא
 ,טרַאװעג ךיא בָאה
 טמעלקעגנייא
 ,טרַאּפשעגניײא ןוא

 ,עפש ןגפצרט סָאװ טנעה ייווצ ףיוא
 רעפעשַאב רעד טלנבוו ייז ףיוא סָאװ
 ; טונימ-ור ַא ןיא ןגָאז

 ,טוג זיא ,טפַאשַאב ריא סָאװ ,ץלַא

 רעמ ךיא ףרַאד
 ,ןייז טינ טמעלקעג
 רעה ךיא "לייוו
 ,ןיירַא טסמוק וד

 ןעלקניוו עלַא
 ןעקניוו ,ןפור
 .ןײרַא ךָאנ רעפיט טסלָאז וד

 ,ןפור עלַא יד טסרעה וד ןוא
 ,ןייא-ריט סיוא-ריט טסייג וד ןוא

 ,ןייז טרעוו ץלַא ,לּפַאצ טרעוו ץלַא
 ,ןפוג יו ןעמעטָא רענייטש
 ,ייברַאפ רָאנ ייז טסייג וד ןעוו
 ,יינ ןרעוו ןכַאז עלַא
 ,טיירג ןרעוװ ןכַאז עלַא
 ,טײרּפשעגסיױא ,טנפעעגפיוא
 ןרעגַאב ןיא טרעקַאלפעגפיוא
 ןרעהעג ןײלַא ריד וצ רָאנ
 ,דיירפ רעקידתישארב ןיא



13 

 םויא ןופ ןייוועג סָאד

 סייוו זיא טבורַא טלעוו " }
 ,יינש ןופ טוה ַא ןיא טקעדעגנייא
 טוה עקיאיינש יד ןוא
 -- טַאללג ,טַאלג זיא
 . ,ייװ טינרָאג ריא טוט סע
 .ייוו טינרָאג

 ,עקיאור ןעייטש רעמייב ןוא
 ,ןפנקצלש ןטלָאװ ייז יו ױזַא
 ,זַא ןזָארג ךיוא ןוא
 --  ױזַא רענייטש ךיוא ןוא

 עלַא ךיז ןזתצל ייז
 ,ייבש ןיא ןליהנייא
 ,ןייא ייז טליה יינש רעד ןוא

 יוצ ייז טקעד
 ,ייװ טינרָאג ייז טוט סע ןוא
 .ייו טינרָאג

 רעמייב יד ןשיווצ ןוא
 ,ייר ןיא ךעלביטש ןעייטש
 רעכעד ןוא ּפערט טימ
 -- יורטש ןוא םייל ןופ
 ּפערט ןוא רעכעד ןביג
 ,ייַנֵׂש שבוצ ךיוא קעװַא ךיז
 ייוו טינרָאג ייז טוט סע ןוא
 ,ייוו טינרָאג

 ,םייל ָא ,ךַאד ַא
 --- ,יינש רערעטיול ָא
 ךייא רַאפ ןעזסיוא ךיא ףרַאד יו
 ,ץרַאה ןפָא ןיימ טימ
 טנעה ענעדנוצעגנָא עניימ טימ
 --- ?יירשעג ןוא
 . ,םיוב סצ ,זָארג ָא
 - ,יינש רערעטיול ָא
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 ,רימ ןופ ּפָא טכַאל
 --?שטנעמ ןופ ּפתֶא טכַאל
 ,יוװ םיא טוט ביי"ל ןייז סָאװ
 ,ייו קידנעטש

 | ,סייוו זיא םורַא טלעוו יד
 יינש ןפיוא ןלַאפ רעטרעוו עניימ ןוא
 ,טַאלג ,טַאלג ןיא יינש רעד ןוא
 --+ייו טינרָאג םיא טוט סע

 טעבעג ןיימ טינ
 ---יירשעג ןיימ טינ ןוא
 ,ייו טינרָאג םיא טוט סע
 ,ייוו טינרָאג
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 רעדיל -- עניימ רעדירב
 ןענייטש .מ .ל

 ,רעדיל --- עניימ רעדירב
 ?עקיפָארטס ,ריא טכַאמ סָאװ

 רעדילג ןופ גנַאזעג
 .רעקיפוסדןיא ןַא דרע ןַא ףיוא

 ןכָארקרַאפ ףיט ןענייז רימ
 ,ןטייקמורק ןופ םוהת ַא ןיא
 ןכָארבעצ ךייא טימ גיל ךיא
 ,ןטייקמוטש רעקיטש ףיוא

 ,ןטסיירט טָאטשנָא ,טרָאװ סבנד ןוא
 ,טעװעטַאשט הזגור טימ
 ןטסיופ טימ ּפָא טכליה
 .טעװעטַאק ןוא טגףצלש ןוא

 ,ןטוג םענופ טנַאה יד ןוא
 --ןעװעטַאר וצ טָאטשנָא
 ןטונק ךָאנ רעטנוא טגָארט
 .ןעװעטַאק ךָאנ טפלעה ןוא



 ,רעטרעשַאב ַא -- ןטכענ

 ; רענעטָאּפשרַאפ ַא טנייה ןוא
 -- רעטרעו עטבילרַאפ
 ,רענעטָאשעצ ׁשַא יו

 ,רעביפ ןיא םירבא ,ָא
 ,רענעדנוצעג ,רעסייהד טרעוו

 .רעביא ךיז טפַאש ןיײלַא
 .רענעדנוברַאפ ךיז טפעהַאב

 ןשיק סד -- סנּפָאקוצ
 ; ןרעטע"לקוצרעבירַא
 ןשימ וצ ךעלטעלב עסייוו
 .ןרעטעלבוצרעביא ןוא

 ןעמערב עניימ ףיוא-בייח'כ
 ,ןרעטעלק וצ רעכעה סָאװ

 ןעמענ ןופ ןעמנצנ ַא
 .ןרעטעגרַאפ וצ ףוס-ןיא זיב
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 ףוט"ןיא ןופ רעביפ ןיא

 ,תיצמת טבעד ךיז ןיא ךוז ךיא
 ,םוכס ןקידכעלייק םעד
 סעצנַאג סעּפע ןופ ךות םעד
 ,םורַא ןיא ןוא ךיז ןיא

 ---+ןשיק ַא ףיוא טגיל ףוג ןיימ
 .ץלא טינ ךָאד זיא ףוג ןיימ
 ,ןשימעג ןופ גנושימ ַא
 ,ץלַאז ןופ ,ןייב ןופ ,טולב ןופ

 ,רעטייוו ױזַא ןוא ,ךלַאק ןופ
 ,ףָאטש ןיא ףָאטש---רעטייוו ןוא
 רע טײטַאב טרָאפ עשז-סָאװ זיא
 ? ףוס-ןיא ןופ רעביפ ןיא

 ןריובעג ןיימ ןופ גתאט רעד
 ,טגיל לגיוו ןיא שירפ ךָאנ
 ,ןרָאי קיצפופ ןגיוו םיא
 ,טגיוורַאפ טינ ךָאנ ץלַא ןוא

 רבא ןַא יו ױזַא שירט ךתאנ
 ,בייל ןסייה סעמַאמ ןופ

 רבק ןיא ןיוש גנַאלל זיא עמַאמ שטָאכ
 .ביילברעביא ןופ רוּפש ןָא

 ---לפפשאנ ןוא ןייטש-םלוע-תיב
 ,ךופ יו טיוה ןוא טינַארג

 לּפָאג ַא יו רעגניפ ףניפ
 ,ךרוד עדייב ךייא ןכעטש

 ןפָא טגיל יז ךיוא---דרע יד

 טכַאנ ןוא גָאט ךרוד שירפ ןוא

 ,ןפָאלרַאפ ייוו ןוא טולב ןיא

 ,טכַארט-רעטומ ַא יװ ױזַא



 גנורירַאב ןיא רעפעשַאב רעד
 ,ףיוא ריא ןיא ךיז טזייל רעי

 גנוריוורַאפ עכעלקילג ַא
 ,ףוג ןעכַאו ריא ךרוד-טמענ

 ,רענייטש ןצנַאט ןעמענ סע

 ,טיור-רעייפ טרעוו םי ןוא
 רענייב ןופ טפַאז ןוא ךרַאמ ףיוא
 ,טײרּפש ךיז שינעטסולג ַא

 ,ןבַארק ץלַא טמענ גנולצולּפ ןוא
 ,טשימעצ טרעוו רדס רעד
 ןכַאז ןופ טכיזעג סָאד ןוא
 ,טשיוורַאפ קידוהֹוּת טרעוו

 ןקיטש ןעמענ סנק"לָאװ ןוא
 ,גרעוועג ןיא רעדלעוו יד

 ןקילפ ןעמענ ןטניוװ ןוא
 . ,גרעב עלַא ןופ ּפעק יד

 ןרַאּפש ןעמענ ןעייוו ןוא
 ,דייוועגניא רעפיט ןופ
 ןרַאמשָאק ןוא ןטסגנַא ןוא
 ,דייר עקידנעמזַאּפס ןוא

 ,רעטיילעג יינ ַא טמוק'ס זיב
 ץלַא ןוא---טרובעג יינ ַא
 ,ךיז טײנַאב טולב ןשירפ טימ
 ,ץלָאז ןוא ךלַאק ןשירפ טימ

 רעדיוו ןייז וצ טפַאשקנעב טימ
 ,טכַאנ יוװ גָאט גנוטסולג ןיא
 ,רעדילג עטנפעעגפיוא טימ
 ,טכַארט-רעטומ ַא יו ױזַא
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 רענעה ייווצ ןגעוװ עדַאלַאב

 רעביא ךיז ןעיירק רענעה עמַאזנייא ייווצ
 ,טכַאנ רעד ןופ שינרעטצניפ רעד ןיא
 ,רעביטש ןיא ןפָאלש ןשטנעמ עלַא ןוא
 .טכַאמעגוצ רעיוט ןוא ריט

 רעדנַאװ ןופ דימ רערעדנַאו ַא ןוא
 ,ד"לַאו ןפיט ַא ךרוד ךיז טּפעלש

 רעדנַאנפ טמענ ןוא ינק יד ףיוא טלַאפ רע
 !דלַאװג :טרעמָאי ןוא טנעה עדייב ענייז

 רעביפ ןופ םַאלפ ַא .ליטש טרעוו רע
 -- סיוא ךיז טכוד םיא .םורַא םיא טּפַאכ
 ,רעביא ךיז ןעיפקצו ףלעוו ייווצ יו טרעה רע
 ,סױרַא ץרַאה סָאד ךיז ןופ ןעיָאוװ

 ,טרעדינ למיה ןופ יינש רעכייוו ַא
 ,דלַאװ םעד טקעדרַאפ ,טירט יד טקעדרַאפ
 ,רעדילג עלַא סרערעדנַאװ םעד טקעדרַאפ
 .טלַאק טינרָאג זיא ,רערעדנַאװו םעד ,םיא ןוא

 ןענערב רעקרַאטש ןוא רעמ טמענ ףוג ןייז
 ; יינש ןופ קעד רעכייוו רעד רעטנוא
 ןענעקרעד טמענ רע -- .םערב ַא טנפע רע
 יווצ ןופ ףלעוו ןופ ןגיוא-רעייפ

 ןקוק ןוא ןעייטש ייז ,ייווצ יד ,ףלעוו יד
 --!"לעה קיטכיזכרוד םינּפ ןיא םיא ךיילג
 ןקוצרַאפ םביא טָאטשנָא ,ןסייב וצ םיא טָאטשנָא
 .לעפ רעייז םיא וצ רָאג ייז ןעילוט

 ,ןטייז עדייב ןופ םורַא םיא ןעמענ ייז
 וצ רעפיט ,רעפיט םיא ןקירד
 ןטייוורעדנופ רָאג ןוא ,סיז ,םערַאװ םיא זיא'ס
 !וקירעקוק :גנַאזעג ַא רע טרעהרעד
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 ןסיו סע זומ רע ?גנַאזעג טגניז רעוו
 ;טגָאלש ,טגָאלש רעמַאה ַא יװ ץרַאה'ס
 ןסילפ סע טמענ סָאװ ?ןדלַאה ןופ טרַאּפש סָאװ

 ?טגתאי ,טגָאי -- ,קידרעייפ ןוא טיור

 ,ןגָאי ןייק טינ ןוא סטיור ןייק טינ זיא'ס
 :ור ךָאנ טמוק סָאװ ,גנוכַאװרעד רתאנ זיא'ס
 ןגָאט ןָא טבייה סע ןעוו --- ,ןיילַא טאג זיא'ס

 !וקירעקוק :לגילפ יד טימ רע טשטַאּפ

 ,רעביטש יד ןיא עלַא ךָאנ ןפָאלש ןשטנעמ יד

  ;טָארט ןשירפ טימ טגָאי רערעדנַאװ ןוא
 רעביא ךיז ןעיירק ןעניגַאב םעיינ ןיא

 .טָאג א שטנעמ :רענעה עמַאזנייא ייווצ |
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 ןעמוג ןיימ ףיוא םיז זיא טרָאװ םָאד

 ,רעייג ַא טנַאּפש געוו ןסייוו ןרעביא
 (ןעמוג ןיימ ףיוא סיז זיא טרָאװ סָאד)

 .רעיוט םייב טנעָאנ ןיוש ןענייז סיפ ענייז
 ,(ןעמוק לעװ ךיא ,ריד וצ ןעמוק לעװ ךיא)

 ,ךיז טיירפרעד טירט רעטנוא געוו רעד

 (ןעמוג ןיימ ףיוא טרַאװ ןוא טגיו-ל טרָאװ סזד)
 --- ,ךיז טײרּפשעצ גרעב עלַא רעביא דיירפ יד

 .(ןעמוק טסעװ וד ,רימ וצ ןעמוק טסעוו וד)

 ,טייקטיירב טימ רעױט םעד טנפע רע

 (ןעמוג ןיימ ףיוא טנַאּפשעג טרַאװ טרָאװ סָאד)
 --- :טייקטיירג טימ ןגעקטנַא ךיז גָארט ךיא

 .ןעמוק לע ךיא ,ריד וצ ןעמוק לע ךיא)

 .עלייוו ַא טגייווש רע --- .?טסַאג ןיימ יז, ---
 (ןעמוג ןיימ ףיוא ףיוא:טרעביפ טרָאו סָאד)

 : זידלאש עשידניק ַאזַא --- לָאמַאטימ
 .ןעמוק טסעוו וד ,רימ וצ ןעמוק טסעוו וד)
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 ?ןגנבאז םיא ךיא לָאז ,ךיא ןיב טלַא יו

 (ןעמוג ןיימ ףיוא ןָא ךיז טדניצ טרָאװ סָאד)
 ? ןגָאלש טוט קפוד ןיימ טְפָא יו ןוא

 (?ןעמוק טינ טסעװ ?רימ וצ ןעמוק טינ טסעוו)

 ?ןענַאטשעג לגיוו ןיימ זיא ואוו ןוא

 (ןעמוג ןיימ ףיוא םַאלּפ יו זיא טרָאװ סזד)
 ?ןענַאד ןופ טינ דנַאל ןיא יצ ,יה יצ

 (? ןעמוק טינ לָאמנייק ןיוש ?ןעמוק טינ טסעוו)

 :רעטרעוו עקיסַאּפש טימ רעפטנע ךיא

 (ןעמוג ןיימ ףיוא טמעלקעג טגיל טרָאוװ סָאד)
 .רעטרע קיצעביז ףיוא טייטש גיוו ןיימ,

 .(ןעמוק לעװ ךיא ,ריד וצ ןעמוק לעװ ךיא)

 .ןריובעג לָאמ ןייא טינ טרעו שטנעמ ַא;

 (ןעמוג ןיימ ףיוא ץנַאט ַא טיג טרָאװ סָאד)
 "?--ןורָא ןיא טשרע ףיוא:טבע"ל קפוד רעד,

 .ןעמוק טסעװ וד .רימ וצ ןעמוק טסעװ וד)

 ןלעפעג רעייג םעד רעטרעוו עניימ

 (ןעמוג ןיימ ףיוא ןייז טינ ליוו טרונוו סָאד)
 :ןלעװש עלַא רעביא גָאז ַא טיג רע

 .ןעמוק לעוו ךיא ,ריד וצ ןעמוק לעוװ ךיא)

 ,ץהעש יד ןופ העש יד --- יז זיא טָא;
 ןעמוג ןיימ ףיױא טולב יו זיא טרָאװ סָאד)

 .םיא ָאטינ --- ןוא ,טדניוושרַאפ רע---,?עידָא |

 (ןעמוק טינ לָאמנייק ןיוש ?ןעמוק טינ טסעוו)

 .רעױט םוצ דיליגנַאזעג ןיימ קיש ךיא

 (ןעמוג ןיימ ןופ טיירפַאב טרעוו טרָאװ סאד)
 .רעייג רעד טנַאּפש דלַאװ םוצ םינּפ ןטימ

 .ןעמוק לעװ ךיא ,ריד וצ ןעמוק לע ךיא)

 ןעלגיהד רעביא טּפיה רע ,טנַאּפש רע
 (ןעמוג ןיימ ףיוא סיז זיא טרָאװ סָאד)

 .ןעלגילפ עטלגיּפשעצ עסייוו ףיוא
 ,(ןעמוק טסעוו וד ,רימ וצ ןעמוק טסעוװ וד)
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 ןוגינ ןטלַא םעד גניז

 ,ןוגינ ןטלַא םעד גניז |
 קידנעטש םיא טסגניז וד סָאװ
 -- :ןײלַא טסיב וד ןעוו
 ,לגיוו ַא לָאמַא ןעוועג
 ןגיוו ןגעלפ סגאװ טנעה ןוא
 געוו ןייק רעמ ןיוש ָאטינ
 - .ןייג וצ ןיהַא

 ,ןענירג ,ןצָארּפש ןזָארג יד

 טומטוג ןיא ךיז ןגיינ ןוא
 ; סיפ עניימ רעטנוא
 ןעניגַאב ןופ גנַאגפיוא ןיא
 ןעניב ןופ םושז רעד ןָא טגָאז

 לאגמעלַא יװ זיא קינָאה זַא
 ,סיז ןוא ןייר ךאנ

 רעדיוורעד רימ לָאמטּפָא זיא'ס
 קינָאה ןופ דיל סָאד
 ---וסיז קיביײא זיא סָאװ
 ,רעדיל ןדרתצמ רעדיל זַא
 ,רעדירב ןדרָאמ ןשטנעמ יו

 לָאמטּפָא ןסייב ןעניב ןוא
 ,סיבעגדןיּפש ַא טימ

 ןטכַאד ךיז רימ לָאז ,טנייה רָאנ
 רוטַאנ ןיא שבםולש זיא
 -- ,רימ ןיא ךיוא ןוא
 -- ןטכַאלש ןוא טיוט-רגארעט טָאטשנָא
 ,ןטכַארט-רעטומ ןופ טרונעג

 ןעקנעב ןטרובעג-יינ עלַא ןוא
 ,רירַאב ךָאנ

 ןעניגרַאפ ךיז רימ ביולרעד

 ןטקידרָארעטרַאפ ןופ ןײגסױרַא

 --- ,זיירק ןטיוט
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 .ןעניב ןופ םושז יו ױזַא

 ןעניּפש ןופ סיב רעד ךיוא לָאז

 ןייז טנייה רךימ רַאפ

 ,ןייוַאב ַא דסח ןופ

 :ןוגינ ןטלַא םעד גניז
 ,רעניימ טָאג ,ָא
 -- ,טרעהרעד *לוק ןיימ ןייז לאז
 ןגיוו ייווצ טנעה --- ןטכוד לָאז
 ןגיוורַאפ ךעלרעטומ ןוא
 ןטרובעג-יינ יד
 ,דרע רעכייוו ,רעטוג ןייד ףיוא

19 

 םיקמעממ

 ---- םיקמעמ |)
 .ַאזַא טרָאװ ַא
 : ַאזַא טרָאװ ַא
 .שינעפיטרעדנופ

 ךיז טימ וטסניימ סָאװ
 ? שינעפיטרעדנופ
 רימ רַאפ וטסטײטַאב סָאװ
 ? שינעפיטרעדנופ
 ,ךימ וטסגָאי סאאװרַאפ
 ךימ וטסגלָאפרַאפ סָאװרַאפ
 ןָא טייהדניק ןופ
 ןָא רדח ןופ
 -- ןָא טכענ-תוצח עסייוו ןופ
 ? שינעפיטרעדנופ

 --- םיקמעממ
 ריד וצ ףור ךיא
 ; שינעפיטרעדנופ
 ,ריד וצ טעב ךיא
 ריד וצ טנעה עניימ קערטש ךיא
 ; שינעפיטרעדנופ



 ,ריד וצ טנָאקרעד ןייז ליוו ךיא
 ,ריד וצ טנעהאנ ןייז ליוו ךיא
 ,ןרירנָא ךיד ליוו ךיא
 ,ךיד ןכיירגרעד ליוװ ךיא
 -- ריד וצ ןבייהפיוא ךיז ליוו ךיא
 ,שינעפיטרעדנופ

 -- םיקמעממ
 ? וטסיב גנַאלק ַא רַאפ סָאװ
 -- ךיז טימ וטסגָארט סָאװ
 .? שינעפיטרעדנופ
 -- ףךיִז ןיא וטסגָאמרַאפ סָאװ
 ?שינעפיטרעדנופ
 --- לָאמניא סע טסגָאז
 ,לָאמַאכָאנ סע גָאז
 לָאמַאכָאנ סע גניז
 : לָאמַאכא1 עקַאט ןוא

 --- שיק

 ? סָאד ןיא יירשעג סנעמעוו
 ?יױזַא ךיז טייגרַאפ רעוו
 ַאזַא גנַאזעג סנעמעוו
 ?שינעפיטרעדנופ
 -- ףֿלָאמניא סע טסגָאז
 ,ל;זמַאכָאנ סע גָאז
 --- לָאמַאכָאנ עקַאט ןוא
 ---ןופ

 ---רעד
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 רעדעצ יד ואוו ןטרָאד

 יברעמ לתוכ םייב

 ,ןשוק ליפיוזַא ןופ ןלָאװשעגנָא--ךוא קילייהד טסיב
 ---ןרערט ליפזַא ןופ
 ןלייצ טינ ןרערט יד ןוא ןשוק יד ןעק ןעמ
 ןרעטש יד למיה ןייד ףיוא ןלייצ טינ ןעק ןעמ יו
 | --טעקַאנ ױזַא ,טסתארּפ ױזַא סיוא טסעז
 רעטרע עטעקַאנ עלַא ןופ רעטסָארּפ ךָאנ
 ןגָאז וצ סתצד .דרע רעד ףיוא ָאד ןענייז סָאװ

 ,רעטרעוװ ערעטסָארּפ ךָאנ ןבָאה ןעמ ףרַאד
 --- ,ןּפיז טינ תויתוא יד ,ןעלטרעצ טינ תויזרוא יד
 ז פיל ליפוזַא ןופ טרירַאב ןעוועג וד יוװ ױזַא רעװ ךָאנ זיא יצ
 | ריד ןיא טנערבעגסיוא ןבָאה ןּפיל יד
 ,רעכע"ל עטברַאקעצ

 ,ןעקנורטעג ביוטש ןייד ייז ךרוד ןוא
 .רעכעב עקילייה ןופ ןייו טקנירט ןעמ יװ
 ליוו ךיא ןוא ,ךיד לָאמ ןטשרע טבוצ עז ךיא
 ,רעגניפ עניימ טימ ןרירנָא ךיד

 -- ןוא

 ,ןתא טינ ריר ךיא
 -- -- רעגניי טינ---ךיא ןוא ,רָאי טנזיוט ייווצ טלַא טסיב

 ,רעלטעב ַא טייטש לקניוו ַא ןיא
 ,רעטקילפעצ ַא ,רענעסירעצ ַא
 ,ריד וצ טפַאשביל ןייז טימ ןפָא ןצנַאגניא רע זיא
 .רעטקילגַאב ַא ,רעטלַארטשעצ ַא
 ,רעדילג ענייז עלַא טימ ריד וצ לַאפ ַא טיג רע
 / יַאזַא שינעטסולג רעסייה ַא טימ
 .רעדיװרעד טימ םיא ןופ ןגָאי טמענ סע זַא
 :עניימ ןגיוא יד ףיונוצ קירד ךיא
 ןגַאלש סע יו גנולצולּפ רעהרעד ךיא
 לגילפ ערעייז טימ סרעלדָא עטגיוועצ
 ןגָארט ןוא ,ּפעק רעביא
 לגענ עמורק ערעייז ןיא
 -- .רעמעל עמוטש ןוא עטקיטולבעגּפָא
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 ןירַא טנָאזירָאה ןיא ךיילג ןעילפ סרעלדָא יד

 ,רעמעד רעטיור ןיא
 ---הדועס ןעװַארּפ לבָאנש-לגענ טימ ןָא ןבייה ןוא

 .טייקליטש ןוא טכַאנ זיא טנא ןוא

 .עדוד ַא ףיוא ךעטסַאּפ ַא---לָאמַאטימ
 ךיז טייגרַאפ לכעטסַאּפ קישטניי"לק ַא

 / :רעמָאיעגיגנַאזעג ןיא

 ,ןייז טיירג רימָאל ,יוא
 רימָאל ,רימָאל ,רימָאל ,רימתאל ,יוא
 / ,טסַאג םעד ןייז םינּפ לבקמ
 ,חילש ןקיטכיל טםבעד
 ןעמוקנָא סָאד ןייז רשבמ טמוק סָאװ
 --- .חיׂשמה ךלמ ןופ
 ,רימָאל ,רימָאל ,רימָאל ,רימָאל ,יוא

 :ײרעּפוטעג --- לפאמַאטימ ןוא

 ןע"למעק ,ןענַאװַארַאק ןעמוק סע
 .ןעלמיה עטסכעה זיב ענעגיוצעגסיוא ,רעזדלעה עגנַאל טימ

 .רענייק .טשינרָאג--ןברָאה רעסיוא--ןעלמעק יד ףיוא ןוא
 .רעטייר ןייק טינ ןוא סטוג ןייק טינ .רענייק .טשינרָאג

 דנע ןַא ןָא ןוא ףוס ַא ןָא ןענַאּפש ןברָאה ?ד
 .רעטייוו ,רעטייוו ץלַא
 2 -- -- --- ? ןיזיךואוו ,טָאג תצא ? ןיהואוו

 טייטש ויי: טיי

 ןגיוא יד קירוצ ףיוא ןפע ךיא
 ןגיוכעגוצ לתוכ םוצ ץלַא ךָאנ טייטש רעלטעב רעד

 ץרַאה ןיא טסיופ רערַאד רעד טימ טגָאלש רע

 .ןקוצ ענייז ןעלסקַא יד .אטח לע

 ךעלרעּפנײשַאב ריּפש ךיא
 .ןקור ןייז ןופ רעביפ-תחנ םעד
 ,ךיז טײרּפשעצ ַא ןביג ייז---סיפ עטקַאהעצ עסעװרָאב ענייז

 ,סקירעזייה ַא טעבעג ַא ןוא
 : ךיז טייגרַאפ סקידהוואזר ַא
 ---ותביא ,הכיא ,הביא ,הביא .ָא
 ?:ןעמוקעג ריד וצ ךיא ןיב ױזַא יוװ

 ,ןעמונרַאפ לוק ןיימ וטסָאה ןייּפ ןיימ ןופ

 .הכוז ,הכוז ,הכוז ךיא ןיב רעטציא ןוא

 ,רענייטש עלַא ךרוד ךרודַא טייג רעטיצ ַא

 רעה ךיא -- רימ ךיז טכוד'ס ןוא



 ,רענייצ ןוצ ךיז ןּפַא"לק ,רענייטש טינ ןוא ,רענייצ יו
 ,טרָא ןיימ ןופ ךיז סיר ַא ביג ךיא --- ךיא ךיוא
 ,עדיוה ַא ךיז טוט ףוג ןיימ
 נז יז ריר ןוא טנַאװ רעד וצ וצ-לַאפ ךיא ןוא
 .רעדיוש ןוא קילג ןסיז טימ רענעמונעגכרוד ַא

 ןַאװַארַאק-רבדמ

 .  דמַאז ןסייה סרבדמ רעביא
 ---דנַאר-ברעמ ןופ טיור םעד וצ

 ןַאּפש ןגולק םענעטסָאמעג טימ

 ףןַאװַארַאקקלמעק ַא טנַאּפש

 ,קעּפעג לופ---ןברָאה יד ןופ
 ---קעז ןופ טייקנדפאלעגנָא

 ---ּפָא טייקידוועגניז טימ טגָאלש
 ,ּפָארַא ברָאה ןוא ףױרַא ברָאה

 ---גנַאזעג-ברָאה רעבירַא ןוא
 ,גנַאל ןוא טקערטשעגסיוא רעזדלעה

  םי ןטיור םוצ ךיז ןעיצ

 ,םַאלפ-ברעמ ןטליּפשעצ ןופ

 ןָא ןריר ןוא ךיז ןעיצ
 ,טנָאזירפאה םעד ּפעק יד טימ

 ור םערוטש-רעייפ ןופ טרעוו

 יוצ םיא וצ ךיז טריר ןעמ ןעוו

 ,גייג ַא ךיז רעזדלעה ןביג
 ,גייב ַא ךיז ךעלכענק ןביג

 סיירג רעצנַאג רעייז טימ ןוא
 ,סיוא ןע"למעק יד ךיז ןגייל

 ,קעּפ ןוא קעז טימ ברָאה ךָאנ ברָאה
 -- קע וצ ּפתאק םַאזגנַאל ,םַאזגנַאל

 --- טנעָאנ וצ טינ ןוא סייוו וצ טינ

 .טנָאזירָאה עמַאס ןפיוא
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 קערביַא-ךיעש ןופ גרַאב ןפיוא

 רעכלעוו ,ד"יז רעדנַאסקעלַא ןופ קנעדנָא םעד

 לארששי-ץרא ןיא ךַאװ רעד ףױא ןלַאפעג ןיא

 קערבדַא:ךיעש ןופ גרַאב ןכיוא
 ---קעה ןּפַאלק ,סרעמַאה ןּפַאלק
 טנעה עפייר עטנערברַאפדוז
 .טנעוו עיינ ריפ סדייז ןעיוב

 ןרָאג רעטייוצ ַא -- טנעװ עיינ

 ,טנעמַאדנופ ןטלַא ןפיוא
 ןרָאא קילדנעצ יירד ןופ ןענוז

 .טנעהד סרעיוב יד ףיוא ןענערב

 ,ןילַא דייז --- רעיוב טרעיוב
 ןיטש סבקעי ,רעטייל סבקעי
 --- רָאװ ןיא רָאנ ,םולח ןיא טינ
 .רתצּפ עקידתישארב ַא

 הרוּפצ בייוו ןייז ךיילג ףיוא ךיי"לג
 ;גנואוושעג ןיא רעטייל ןפיוא
 הרובד ןופ גנַאזעג'ס יו רעסיז
 ,גננולק רעטסעפ סרעמַאה ריא זיא

 ,ףיוא טייג ןוז ןעוו ,טסקַאװ רעטייל
 ; ףיורַא-ּפָארַא --- סיפ סרעיוב

 -- געז ַא ךָאנ ןוא טערב ַא ךָאנ
 .געט ןופ דנוב ןיא ּפונק ַא ךָאנ

 ,רעמולש:טנוװָא ןיא טור רעטייל
 ,טנעה עפייר יד---םיא טימ ןוא
 ,רעמוז-ולוכ ןופ דנַא*ל םעניא
 .טנעוו עיינ ןופ דנַאל םעניא

 קערביַא-ךיעש ןיא לָאט ןוא גרַאב

 קעד רעיו"לב רעטנוא ןפָאלש
 --טכַאנ-רעמוז רעפיט רעד ןופ
 ,טכַאװ סָאװ ,רעד טינ טפָאלש סע רהצנ



 ,ירעיוב רעד רדייז--רעטכעוו רעד דייז

 טלַאּפש-רבדמ ןדעי ןופ לייוו

 רעיול"ןברוח טימ ךרוד שביא טמענ
 ,טלַאװג ףיוא טרַאװ סָאװ ,טנייפ ןופ גיוא'ס

 ,גנולק-ןלָאטש ַא--ןַאּפש ןוא ךרָאש

 ---גנורּפש רעטצעל ַא--גנורּפש ַא ןוא
 קערביַא :ךיעש ןופ דמַאז םעד וצ
 ,קעװַא טלַאפ ןוא דייז ךיז טגיינ

 ,ןּפיר ןוא טסורב ןופ ,זדלַאה ןופ קוצ
 ---סיפ ןופ טייקנגיוצעגסיוא
 ןּפי""ל ענייז םעוט ןענייז

 ,סיז זיא קערב-ַא -ךיעש רעד יוו

 קערביַא:ךיעש ןופ גרַאב ןפיוא

 ---קעה ןּפַאלק ,סרעמַאה ןּפַאלק
 ---טערב ןיא טערב ןסילשרַאפ טנעה
 .טעב ןסייוו םעיינ ַאזַא

 ןורנמז ןסייוו---רעטערב עשירפ
 - --וטנעה עטנערברַאפ-ןוז ןעיומ
  ןרָאג רעטירד ָא--טנעוו עיינ
 .טנעמַאדנופ ןטלַא ןפיוא

 ---בורג עלעה--ןרָאג רעטירד
 ,בוטש ןופ טײקמערַאװ טימ טקעמש
 קערביַא-ךיעש ןופ דמַאז רעד ןוא
 .קעד ַא טימ ןדייז וצ טקעד

 ,ארומ ןופ רוּפש ןָא ;טכַאנייב ןוא
 ---ךַאװ ןופ טירט רעדיוו ןעמ טרעה
 הרוּפצ טיה טציא קערבדַא-ךיעש
 ,ךַאד ןטירד ןופ ךייה רעד ןופ
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 לואש ךעטסַאּפ

 ,ןעיינש ןופ דיל יװ ,ױט ןופ די?
 ---} ביירשרַאפ טייקידנעלב רעסייוו טימ
 עובלג גרַאב רעד טמוק ןגעקטנַא

 ,בייל ןכָאטשעגכרוד סלואש ןוא

 ןסופוצ טגיל סָאװ דורח:-ןיע וצ
 טרָאװ ןיימ גָארט --- עובלג גרַאב ןופ
 ןסורג ןוא טו"לב ןופ גנַאזעג ַאזַא

 .טרָא ןטצעל סלואש יופ טגפאלש סָאװ

 ; ןגיז טָאטשנָא ,ןברַאטש---לרוג ןייז
 .ףָאלש סע ףור ןברַאטש :סע ףור טינ

 ןגיל רענעכָאטשעגכרוד ַא סָאװ וצ
 ? ףָאש עדַאטס ַא טרַאװ ןטנוא ןעוו

 ,רעביל ךעטסַאּפ ,עדַאטס עבלעז יד
 --- .לָאװ ןופ טייקיברַאפ רעבלעז טימ
 --?טרעביפ עדַאטס יד ,טרַאװ עדַאטס יד
 ,לָאט ןיא !רעטיפ רעדיוו םוק

 ,רעכעה ךָאנ ןעמעלַא ןופ ץלַא טסיב
 ,שימעג-דלעה-ןוא-דניק ךָאנ ץלַא ןוא
 רעכעד עלַא ןופ ּפָארַא טקוק סע

 ,שיק רעטָאפ רעטוג ןייד ריד ףיוא

 ,רע טרַאו עדַאטס רעד טימ ןעמַאזוצ

 ,דלעפ ןופ זָארג םעד טימ ןעמַאזוצ
 ,רעטרַאנעג-רעטעדווירקעג ,ריד ףיוא
 .דלעהד רעקידתמא רעטרַאגעג

 ןטרַאװ ךיוא שיק ןטלַא םעד טימ ןוא

 ,דורח-ןיע ןופ רערעקַא יד
 ןטרַאה רבדמ ןיא ךיז ןבָארג ספצוו
 .דָאנג ןוא םיא ייב ןזד ןכוז ןוא
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 ,ןסיוװעג'ןייּפ ךרוד ,וד---דוד טינ
 טנַאה ןייד בייה---,וטסיב רעטסטנעָאנ רעד
 ןסילש וצ יינספיוא דנוב ןטלַא םעד

 ,דמַאז ןוא טניוו טימ ,זָארג טימ ,ףפש טימ

 ןרעטש ןצנַאט עובלג גרַאב ףיוא
 ,דָאהערַאק ַא ףוג ןייד םורַא

 - ןרעה ןוא וצ-ןקוק ןטנוא ןוא
 .דורח-ןיע ןופ ןיז עיינ יד

 םערוטש-רעייפ ַא לָאמַאטימ ןוא
 : דורח-ןיע ןופ ץרַאה סָאד ןָא טדניצ
 טבירוסי:טיוט ןופ גרַאב םוצ ףױרַא ---
 .דָאר ןיא ץנַאט רעזדנוא ןעגנערב טמוק

 .ןרעטש ןוא שטנעמ ןופ ץנַאט-תופתוש ַא

 :לוק-רעטַאלפ ַא גרעב רעביא ןוא

 ףרעש יד טגנערב ,רעדיוו ךעטסַאּפ ןיב'כ
 ,.לזצוו סָאד טצנַאט ןסּפעש יד ףיוא לייוו

 ,עובלג גרַאב ףיוא ףיוא-טייג ןוז יד
 --ףיוא יז טייג קמע ןיא ךָאנרעד
 ,חיר ןסיז טימ ּפת-טגָאלש גָאט ןוא
 .ףוג סלואש ןופ טולב ןשירפ טימ
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 עיניסיבַא ןופ ןברוח ןפיוא

 ,ַאבַאבַא סידַא ,ןעזעג טינ לָאמנייק ךיד בָאה ךיא
 ;יונעג טינ עטכישעג ןייד וליפא סייוו ךיא
 ,רעבַארַא ךעלהשעמ-רעביוצ ןָא טנָאמרעד גנַאלק ןייד
 .יוט-גנילירפ ךרוד יו ,םולח ןיא יו ךיד עז ךיא

 ,עיניסיבַא ןופ ץלָאטש רעד טסיב---רָאנ טסואוועג בָאה ךיא
 ;דנַאל רענַאקירּפַא םעד ףיוא ץעגרע ןטרָאד
 ינילָאסומ רעגנערדַאב רעד ,אנוש רעד טָאה סע טניז רָאנ
 -- טנַאה עקידנטייט ןייז ריד ףיוא טגײלעגפיורַא

 ןכוז וצ ףיוא טינ ךַארּפש ןיימ טרעה טלפ:מעד טניז
 ;ךָארב ןייד ןענעכיײצַאב לָאז סָאװ ,טרָאװ סָאד
 ,ןכורּפש טימ ךייר ,ןכַארּפש טימ ךייר זיא ט"לעוו יד
 ,ךָאמ רעטסיוו יו ךיז ןטישעצ טנייה רעטרעוו עלַא רָאנ

 -- ןליוק ענעסָאשעגסיױוא ןופ עקידייל ןזליג יו
 ;טעָאּפ ןופ רעדיל יד טנייה ךיז ןרעגלַאװ ױזַא

 ןליופ םירגּפ רעטרעוו ענייש רעטנוא ןוא
 .טענופזס ןופ ןעמַארג ןיא ךיז ןוילת רעד טצוּפ סע ןוא

 --- ןטכעלש םעד ןופ קזוח םוצ טנייה ץענערג ןייק ָאטינ

 :טַאדלתס סנעילַאטיא ןופ לדיל סָאד ןָאמרעד
 ןטכעלפ לטשרעב ַא רימ ןלעװו לדרעב סעיסַא-לעס-ליעה ןופ ,
 *---טַאװכ-עשטוד טמעד ןופ סעלַאװיטש יד ןצוּפ וצ

 -- ןעניז ןופ סױרַא טינ רימ טייג לדיל-קזוח סָאד
 ;רַאמשָאק רעקידנעטש ַא יו ךימ טײלגַאב סע
 -- ןעניפעג עי סע לנמוז ךיא ביוא --- טרָאוװ-טסיירט סָאד
 ? רעצ ןייד ןרענעלקרַאפ ,ןרעדלימ סע טעוװ יצ

 רימ טנָאמרעד סעטלַארוא סעּפע ,סעטלַא סעּפע ,ָא
 --- דנַאטשרעדיװ רעטצעל ןייד ,ךיז ןעלגנַאר ןייד
 -- רימ טנעָאנ קיטולב ױזַא ,ןגייא ױזַא ןברוזד ַא

 ,דנַאל ןקידמילשורי ןיא "לתאמַא ,לָאמַא

 סרצנדכובנ ליח סוד סָאװ ,רענייק טינ טסייוו סע

 ;גנַאג ןקידנעטכינרַאפ ןיא ןעגנוזעג טָאה

 ,רעצעה ןקידלבב םעד ןופ רכז ןייק ָאטינ

 .גנַאזעג ןשנוחצינ ןייז ןופ רוּפש ןייק ָאטינ



 והימרי סָאװ ,טלעוו יד רָאג טסייוו רעבָא רַאפרעד
 ;גָאלק ןקידהדכיא ןייז ןיא ןעגנוזעג טָאה
 ץהעש עטצעל ןיא עטקילייהעג יד רעטרעוו יד
 .גָאט ןטצעל סנשטנעמ םעד זיב ןבעל ןלעוו

 ,רעטרעוו סאיבנ םעד ןיילַא ךיז ןופ ףיוא-ןעייג

 : ףוג םעד ןופ לקנאש ַא טימ ךיז טגָאז סע ןוא
 ,עטרעטשעצ ַא ןציז ןבילבעג וטסיב ױזַא יו ---
 ? ףיוא טינ רעמ ךיז טסבייה ןוא ,עטרעקלעפַאב טָאטש ,וד

 ,רעדניק ענייד ןופ דייוועגניא סָאד ךיז טרעגלַאװ סע

 ,ןיטש רעד יו עמוטש ןציז ענייד םינקז יד

 --- רעדנילּפ םעד וצ ןבעגעגּפָא ןרעו ענייד רעטכעט יד

 .ןייצ ענייז טימ טצירק רע ןוא טעשיצ רעדנילּפ רעד

 ,עצײלּפ רעייז טימ ריד ןופ קעװַא ךיז עלַא ןעיירד סע
 ,טניירפ ענייד ןסקופ ערטיכ יװ ךיד ןטַאררַאפ סע
 ,הצע ןַא ריד רַאפ ןכוז יז זַא לעטשנָא ןכַאמ יז
 ,טנייפ ענייד עלַא ייז ןענייז ןתמא ןיא ןוא

 ,רעגנערדַאב ןופ ןרָאה רעצרַאװש רעד זיא ןבייהרעד

 ,ךָאא םעד ריד ףיוא טקירד רע גנומערַאברעד ןָא ןוא
 ,רעגנע ץלַא ריד םורַא ךיז גנַאלש ַא יו טלקיוװ רע
 .ךָארב ןייד סיורג זיא יױזַא---סיורג זיא םי רעד יװ ןוא

 ,ןרָאבעג ןייּפ ןיא שטנעמ רעד ןיב ךיא ,רעה רָאנ
 ---ףָארטש ןיימ ןדיימסיוא טינ טסעוװ ,רעקינייּפ וד ,עז ןוא

 ןרָאצ ןיימ ןוא הללק ןיימ ןגָאיכָאנ ךיד טעװ סע
 -- -- -- .ףוס ןייד ךיז טרטנעענרעד סע ,רעגנערדַאב ,ר:וורַאפ

 ,רעטייוו ךָאנ ןוא רעטייוו ױזַא ךיז טגנננז סע ןוא
 ---לוק טרעטכיילרעד ַא ךיז טרעהרעד סע ןענַאװ זיב

 ; רעטײרפַאב-טזיילעגסיוא ןַא טלעוו ַא ןופ גנטזזנָא ןַא |
 .לָאמַא יו ןעיײנַאב ,קירוצ ןלעטשפיוא ךיד לעװ ךיא
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 רעדנואוו רעביא רעדנואוו

1 

 | סעּפולס ענעגיובעגניײא
 .ןגעו יד ןופ טייז רעד ייב ןעייטש
 ןטָארד ענעגיוצעגנָא
 .ןגער ןיא ייז ףיוא ךיז ןעדיוה
 ךיוא ךיז עדיוה ךיא
 ,ןטָארד יד יװ
 רעטרע רעביא ןַאּפש ךיא
 ---ןטָארטעג ןטלעז טָאה סופ ַא ואוו

 : תוחילש ַא ןיא ייג ךיא
 ,רעטרעוו ןּפיל יד ףיוא גָארט ךיא
 ,ןרָאװעג רימ טיורטרַאפ ןענייז סָאװ
 ,רעטרעוו ןופ חילש רעד ןיב ךיא
 ךיירפ ןוא טפַאשביל ספאוו
 דייל ןוא רעיורט טימ טשימעג
 .ןריובעג ןעניגַאב ןיא טנייה ןבָאה
 רעטרעוװ יד ןָא יורט ךיא ןוא גָארט ךיא
 ,ןייטש םעד ןוא געוו םעד

 ,םָארטש םעד ןוא גרַאב טבעד
 --- ,םָאוש םעד ןוא םיוב םעד
 רעטיצ טימ תוחילש ןיימ סיוא ריפ ךיא
 .רעטיה םענעריואוושרַאפ-רדנ ַא ןופ

2 

 יג ךיא יװ ױזַא
 ---ירדעג-םערוטש ןוא ןגער ןיא
 ,רעדנואוו רימ טימ ןעשעג וצ ןָא ןבייה

 ,רענוד ןוא ץילב
 -- .רעבירג ןוא ּפמוז
 ,ךרודַא --- גנורּפש
 .רעבירַא --- גנורּפש ןוא
 --רעדנואו רעביא רעדנואוו ָא
 ןעקנופ ןיא טלַאפעצ ץי"לב רעד סָאװ

 : רעדנוזַאב טלַאפ רענוד רעד ןוא
 ,הלודג טימ לופ טרעוו דלַאװ רעד ספאוו
 ,רעדנור ןרעװ רענייטש יד סָאװ
 .רעלופ ןרעוו ןעגנַאז יד סָאװ



 רעדנואוו רעביא רעדנואוו ת
 ןגָארט עניימ ןּפיל יד סָאװ
 ,ןגָאז וצ קידהדליפת --- רעטרעוו
 ןזָאל עניימ ןעלסקַא יד סָאװ
 ,רעטנורַא ךיז לביוטש ַא וצ
 ןזָארג ןופ זָארג עטסדנימ סָאד ןוא
 ,רעטנוא ךימ טלַאה טפַאשיירטעג טימ

 ןסילשרַאפ ךיז ןגיוא יד ןוא
 ---ןסיז ַא ףָאלש-טנוװָא ןַא טימ
 .רעדנואוו רעביא רעדנואוו תצ

 רעדעצ יד ואוו ןטרָאד

 ,רעדעצ יד ואוו ןטרָא |
 -- ָאד ךיוא ןוא ןטרָאד
 ,הלואג יד טרעמָאי

 ,"דעש עטפלעווצ יד טגָאלש -

 רענייטש עסייוו יד ףיוא
 --- ןעמָארטש עטיור ןדיז
 ,ןטרהאג רעזדנוא ןיא טולב
 ןעמָאנ רעזדנוא ףיוא טולב

 ,ןָאדנָאל ןופ טנַאּפש סוטיט
 ; גורטַאב---רעוועג ןייז -

 ןריהעג ענייז ןיא
 ,קומ רעד טינ ךתצנ טקיּפ

 !קמע םביא רַאפ זיא סָאװ
 ? םילשורי --- סָאװ

 ןעגנַאלק עקידרקש
 .ןעיירשרַאפ וצ בױר-טכַאמ

 רעקלעפ ןופ ףוג םעד ףיוא
 ,טרָאּפעג ייז ןצנַאט

 ---טמערָאעג ייז ןצנַאט

 ,דרָא-ל רעד ןוא רעלטיה
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 רעדניליצ סדרָאל םעד ןיא
 ---לבירד ַא ךיז טלבירד
 ךָאנ ייברעד דרָאל רעד ןעוו
 .לביב רעד טימ ךיז טשוק

 רעטעלב עטלַא יד ןופ
 :לוק ַא סױרַא טיירש
 ---} וטסיב ואוו ,קומ-לבָאנש
 ,לאאמ ןטייוצ םוצ םוק

 ,ןיירַא גנירד ןוא םוק

 ,ןריט ןוא ןרעיוט ךרוד

 ףיט עמַאס ןיא ךיילג

 .ןריהעג עשידרָאל ןופ

 ,ןָאדנָא"ל ןופ טמוק סוטיט
 ,דורח-ןיע ןופ -- קומ
  ,הלוח ןופ ,תבג ןופ---קומ
 ,דעלג רפכ ןופ---קומ

 ,רעקַא ןופ ןננזצ ףיוא---קומ

 -- רעדעפ ןופ ץיּפש ףיוא---קומ

 ,רבדמ רעד ואוו ןטרָאד

 .רעדעצ יד ואוו ןטרָאד



 ןעוועג זיא לָאמַא

 ,שטנעמ ַא ןעוועג זיא לָאמַא
 ;טנווהצז ןַא ןעוועג זיא "לָאמַא
 שטנעמ רעד ןעגנַאגעג זיא
 טנװָא םעד ןענעגעגַאב
 ,ףױרַא גרַאב
 ,ףױרַא גרַאב
 ,ףױרַא גרַאב

 געו ןפיוא ןעזעג רע טָאה
 ,ןייגרַאפ טמענ ןוז יד יװ
 רעטנורַא טרעדינ יז יװ
 -- .ךייה רעטסכעהד ריא ןופ
 . טגָאזעג שטנעמ רעד טָאה
 :לוק ןיא רעיורט טימ
 --- ףיורא ייג ךיא זַא
 רעטנורַא רָאג ןוז יד טייג
 ,ּפָארַא גרַאב
 ,ּפָארַא גרַאב
 ,ּפָארַא גרַאב

 ןעמוקעג זיא שטנעמ רעד זַא
 -- טנװָא םםוצ ךייה רעד ןיא
 טנגעגַאב םיא טנוװָא רעד טָאה
 ,גנוטסיירט רעכייוו טימ
 טייקיולב רעלעה טימ
 .ןרעטש עסייוו ןוא
 טגָאזעג טפזה שטנעמ רעד ןוא
 :לוק ןיא גנונעפנבזה טימ
 טסַאגוצ ןייז לעוו ךיא
 ,טייקסייוו-ןרעטש ייב
 ןוז יד ןענַאװ זיכ
 רעדיוו ןגײטשפױרַא טעוו
 .,ףױרַא גרַאב
 ,ףױרַא גרַאב
 ,ףױרַא גרַאב
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 טגיילעג ךיז טָאה שטנעמ רעד ןוא
 ,ףױרַא םינּפ ןטימ
 ןגיוא יד ןָאטעגנײרַא ןוא
 - ,ןײרַא טייקיולב רעד ןיא
 --- ןקַאב ןוא ליומ ןוא

 ,ןיירַא טייקסייו רעד ןיא
 טגָאזעג טָאה שטנעמ רעד ןוא
 :לוק ןיא גנַאזעג טימ
 ,ףורַא-גרַאב ןופ דיירפ ,ָא
 טפַארק רעקיבלעז רעד טימ

 רעטנורַא ךימ גָארט ןוא םענ
 ,ּפָארַא גרַאב
 ,ּפָארַא גרַאב
 ,ּפָארַא גרַאב

 טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה ףָאלש ַא ןוא
 ,םינּפ סנשטנעמ שבעד ףיוא

 ליומ ןייז ןסָאלשרַאפ ןוא
 .ןגיוא עדייב ענייז ןוא

 טרעהעג רע טזה ףנא לש ןיא ןוא
 : ןגָאז לוקיתב ַא
 ,טייגרַאפ טייקיולב

 .קיבייא זיא טייקסייוו רעבָא
 --+ ןייז סע לָאז ױזַא ןוא

 :שרעדנַא טינ ןוא ױזַא
 ,ןייגרַאפ לָאז יולב
 --- ---+ -- ,ןביילברַאפ לָאז סייוו ןוא
 = = ןיו-252: שש היוטשוטגשומ 2 .שיעיי אה רייט -סישי א אטא

 ,ןעועג עקַאט ױזַא זיא
 :שרעדנַא טינ ןוא ױזַא
 ,קעװַא זיא יולב
 ,ןבילברַאפ זיא סייוו ןוא
 קירוצ זיא רענייק ןוא
 -- רעטנורַא טינ גרַאב ןופ רעמ
 ןענינַאב ןיא זיא ןוז יד ןעוו
 ןגיטשעג רעדיוו ךיז
 ץיּפש ןטסכעה םוצ
 ,ףױרַא גרַאב
 ,ףױרַא גרַאב
 ,ףױרַא גרַאב



 ךיז ױזַא עלהשעמ ַא

 דלעפ ןפיוא עלעטּפעש סָא}
 | ,טנייוו ןוא טייטש

 ,ןיילַא זיא'ס
 ,סקיצנייא ןַא זיא'ס
 עטסטנעָאנ יד ןופ
 רעדלעוו עקיטסברַאה-טיור
 ,סגטָאש עקיטכַאנ ןגָאי
 קעװַא זיא ךעטסַאּפ רעד
 ,רעסַאֹוו ןכוז
 קעװַא זיא ךעטסַאּפ רעד
 -- .,ךָאנ ירפרעדניא
 ,קעװַא רע זיא דלַאװ ךרוד
 ,קעװַא רע זיא גרעב רעביא
 ,ןענופעג טינ רעסַאװ ןייק ןוא
 קירוצ ףיוא געוו םעד ךיוא
 ,ןענופעג טינ

 .ןענופעג טינ ,יוא

  ןָא רעייגכרוד ַא טמוק
 ,םיקחרמ ןופ
 טנַאה ןיא ןקעטש ַא טימ

 -- ףןֶא רע טמוק
 ,ןענייו ע"לעסּפעש סהאד רע טרעהדרעד
 ןתאט טעלג ַא סע ליװ ןוא רע טרעהרעד
 ,וצרעד ןגָאז סעּפע ליוו ןוא
 ,וצרעד ןעגניז סעּפע ךיוא ןוא
 ,קערשרעד ןיא טניימ עלעסּפעש סָאד ןוא
 -- ןעמענקעװַא סע ליוװ רעייגכרוד רעד זַא

 - ןעמענקעווַא ,יוא |

 ,דחּפ ןיא טרעביפ עלעסּפעש סָאד
 סיר ַא ךיז טיג סע
 ,ןפיול טמענ ןוא
 ןפיול סע טמענ דלַאװ ךרוד
 ,ןפיל סע טמענ גרעב רעביא
 סױרַא ךיז טגָאלש עס זיב
 ,ז-רוחוכ יד ןופ
 ,טלַאפ ןוא
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 .ןגי"ל טביילב ןוא

 ,סע טעזרעד טלָאמעד טשרע
 ,רענייק טינ ךיז טגָאי עס זַא
 .ןעועג עטסיזמוא ןַא קערש יד
 -- ןעװעג תועט ַא זיא קערש יד

 | .תועט ַא ,יוא

 םעטָא םעד ּפָא טּפַאכ עלעסּפעש סָאד
 ףיוא טגנירּפש ןוא
 ,גנורעטנומרעד ןיא
 קירוצ ןפיול טמענ
 --- ,גנורעטנומרעד ןיא
 ,ןפיױ"ל סע טמענ דלַאװ ךרוד
 ,ןפיול סע טמענ גרעב רעביא
 קירוצ זיא לייוורעד רשפא לייוו
 -- קירוצ ,ןעמוקעג ךעטסַאּפ רעד

 ,רשפא ,יוא

 קירוצ ןָא טמוק עלעסּפעש סָאד
 ,הלודג ַא טימ ,דיירפ ַא טימ
 דלעפ ןשימייה ןפיוא :טעזרעד סע
 | ,שטנעמ ַא טגיל
 ,טפָא-לש ןוא טגיל
 ,טפ:אלש ןוא טגיל זתצרג ןטעקַאנ ןפיוא
 ,ךעטסַאּפ רעד זיא'ס :טניימ עלעספעש סָאד
 ,ךעטסַאּפ רעד קירוצ ןעמוקעג
 ,ךעטסַאּפ רעד טפָאלש געוו ןופ רעדימ ַא

 ,ןיינ טשרע
 .ךעטסַאּפ רעד טינ
 -- ןעוועג עטסיזמוא ןַא דיירפ יד

 .עטסיזמוא ןַא ,יוא

 .רעדמערפ רעד --- זָארג ןטעקַאנ ןפיוא
 .רעדמערפ רעד טגיל ףױרַא םינּפ ןטימ

 ,ןכָארבעצ --- טייז ַא ןָא ןקעטש ןייז
 .ןסירעצ --- טייז ַא ןָא קַאז ןייז
 ,רעדמערפ רעד ךיז ריר ןייק טינ טוט סע
 .רעדמערפ רעד םעטָא ןייק טינ טיג סע
 ,הנבל ַא ּפָארַא טקוק ןביוא ןופ ןוא
 -- הנבל עסייוו ַא ,ע"לופ ַא

 ,הנבל ַא ,יוא



 סעקשַארומ ייווצ

 גנַאגרַאפ-ןוז ןיא ךַאילש ןטיירב ןטימ .

 ,ןלייא ךיז םייהַא ייווצ סעקשַארומ

 -- גנַאל זיא געוו רעד ,קיברָאה זיא געוו רעד |

 .ן"ליימ ערעזדנוא טימ םיא ןטסעמ טינ

 ,םיוב ַא ןייז ףרַאד געוו ןופ ףוס םייב

 ;רעכעה רעמייב עלַא ןופ זיא סָאװ
 -- םייל עּפוק עלעג ַא ךהאנרעד

 ,רעכעל ןביז ןופ טניריבַאל ַא

 ,דמַאז רעכייוו ַא ,ךייט ַא ךָאנרעד
 --- רעטיר עניורב טימ דלַאװ ַא ךתאנרעד
 ,דנַאל עשימייה סָאד ףיוא-טייג טרָאד טשרע
 / ,רעטיה עיירט ענעגייא ןופ ךורג רעד

 לַאפ ַא טוט ןוא עקשַארומ ןייא טמענ
 - .,רעטייו טינ טייג ןוא --- געוו ןטימ ןיא
 לַארטש רעטצעל רעד .טכַאנ טמוק טָא ןוא
 .רעטייש ןטיור ַא ןיא ךיז טמַאלפעצ

 םורַא טצנַאט רעטסעוװש-עקשַארומ
 ,טקיטומ ןוא טביירט ,טפַאשביל טימ טסייב ןוא
 םורק ןוא טיירדעצ ריא רעביא ןוא
 .טקיטולב ךעלטיור ךָאנ ןייש עטצעל יד

 ,ףיוא טינ טייטש ענעלַאפעג-דימ יד |
 -- םעטָא ןטצעל ריא ןייטש ףיוא סיוא טכיוה
 ףוג ןטיוט םעד טמענ רעטסעווש יד

 ,םיא טגָארט ןוא ,דלודעג ליטש ןיא ,ךיז ףיוא

 ,טנַאװ יד זיא טָא געוו ןופ ףוס םייב
  ,רעכעה רעמייב ןופ זיא סָאװ םיוב רעד
 טנַאּפש רעטסעווש יד ,טגָארט רעטסעווש יד
 .רעכעל ןביז ןופ טניריבַאל םוצ
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 ,םייל עּפוק עלעג יד זיא טָא

 --- רעדנַאנופ קידרעטּפַאלק ךיז טײרּפש סָאװ

 ,םייה ןופ רוּפש ןייק ןעז וצ טינ ךָאנ

 .רעדנַאװ ןופ געוו רעבלַאה רעד טשרע זיא'ס

 ,דלַאװ זיא טא ןוא ,ךייט זיא סָא ןוא

 רעטינעג רעמ ץלַא טנַאּפש רעטסעווש יד

 -- דלַאב טָא ,דלַאב .תוזדוכ עטצע"*ל טימ

 .רעטיה עיירט עשימייה ןופ ךורג רעד

 לעװש רעד וצ וצ-טגָארט עקשַארומ
 .רעדינַא ךיוא טלַאפ ,ףוג סרעטסעווש רעד

 לעה-קיטכיל יו ןעעז רעטיהד ןוא

 .רעדילג עריא ןופ שבַאלפ ַא טגזלש סע

 ,ּפָאק ריא ףיוא-טמַאלפ ךָאנ רעלעה ןוא
 : ןרעה עלַא --- ךיז טגָארטעצ לוק ַא

 ּפָארַא טרעדינ לוכיבכ ןײלַא, ---
 .ןרעטשנגרָאמ זיב ךייא טימ ןייז וצ

 ייווצ רעטסעווש יד ןגָארט סעקשַארומ

 ,ןכָאטשעגפױרַא טכיל-רענרעה ףיוא
 ייז ןגייל ןוא ייז ןעגנערב ןוא

 ,לוכיבכ ןופ סיפ עמַאס יד וצ



 רענייטש ןביז

 ןבילקעגנעמַאזצ ןוא ןעמונעג רע טָא|
 ,ןביז רענייטש רבדמ ןיא ענעפרָאװרַאפ
 יז ףיוא טגיילעג ךיז ןוא ,וניבָא בקעי יו
 ןגירק ךיז ןבייהנָא ןלתאז רענייטש יד זַא ,טרַאװעג ןוא
 ,רעדירב עטנעָאנ יו טימעג ןטוג ןיא
 :ױזַא ןהנעט לגאז ןייטש רעדיווטעי ןוא
 .רעדימ רעד ּפָאק ןייז ןעור לָאז רימ ףיוא

 / +ךָאנרעד סנ ַא ןעשעג לָאז סע ןוא
 ,ךָאפ ַא ןבעג לָאז טניוו ַא יו טנַאה ַא

 ,ןייטש ןייא ןרעוו לָאז רענייטש עלַא ןופ ןוא
 .ןייגרַאפ ףָאלש ןטוג ןיא םיא ףיוא לָאז רע ןוא
 טכַאנ עצנַאג ַא ױזַא ןגע"ללעג רע זיא

 ,טכַאמעגוצ טינ גיוא ןייק טימ ןוא ,טרַאוװעג ןוא
 -- רענייטש ןביז יד ףיוא טרעדיילשעגמוא ךיז
 -- רענייצ יווװ עקיציּפש יד ,עקיכעטש יד
 | ,ףוג ןצנַאג ןטימ ןוא ּפָאק ןטימ
 ,ףור ַא ןופ ןכייצ ןייק ףיוא ךיז טרַאװרעד טינ ןוא
 --/טעבעג ַא ןופ קנואוו ַא ףיוא טינ ךיוא ןוא
 ןעשעג טינ זיא סנ רעטפָאהעג רעד
 טעּפש רעפיט זיב טלַאק ןענייז רענייטש יד
 ןעז וצ ןעוועג טינ זיא רוּפש ןייק ןוא ,ןגעלעג
 - טנעָאנ ןרעוו וליפא רתאה ַא ףיוא ןלעוװ ןופ
 ,ייז ןופ טינ םענייק ייב
 יו ןוא טסגנַא ןיא טּפעלשעג ךיז טהאה טכַאנ יד

 / .טנַאקרעד טינ ןיוש ןיילַא ךיז טָאה רע ןוא
 ,ןייטש ףיוא ןייטש ןופ טּפַאלקעג ךיז טָאה ּפָאק ןייז
 --- ןייֵלַא ךיז ןופ טּפעלקעג ךיז טָאה ליומ ןייז
 ,ביוטש ןטכייפ רעייז קידנשוק יו ױזַא
 ,ביול ןייק ,קנַאד ןייק ,ריר ןייק --- ייז ןוא
 ,טכַאנ בייהנתמ: ןיא יו ןטלָאּפשעצ ױזַא
 טכַארקעצ ןוא טקיציּפשעצ ױזַא
 ,ףוס עמַאס םייב טציא ךיוא ייז ןענייז ןגעלעג
 ,ייז ןופ ץיּפש ןדעי ףיוא ןוא
 ,יירשעג ט"ליקעגּפָא רעקיטש יו

 .ףָאלש ןייז ןופ ןסיר-העירק ןענייז ןעגנַאהעג
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 ןבעל-ליטש

 ןגיוצעגסיוא טגיל עקרעגוא ענירג '}
 ןגיובעגסיוא ןוא טייז רעד ןָא לסיבַא
 ,םעניורב םעד לּפעדןייּפ ןֹתא טרַאּפשעגנָא ןוא
 ץַאט רעד ןופ רעטנעצ עמַאס ןיא טייטש סגאוו

 ץַאלּפ ןופ טייקיבייא ןוא טייקרעכיז טימ
 ןעניורק ןביז ןופ ץלָאטש ןטקערטשעגסיוא טימ

 ,קנַאלש ןוא ןיד זיא עקרעגוא יד
 -- ,קנַארק לסיבַא ןיוש ןוא דימ רָאנ

 .לעג ןיא טּפַאכרַאפ ןוא טלצנורעצ טיוה ריא |
 לעז רעצנַאג ריא טימ ךָאנ רעמ ןעילוט ךיז טמענ יז
 ןקרַאטש םעד לּפע-ןייּפ םעניורב םוצ
 ןקרַאק ע"לופ ייווצ ןיא ןרעוו קיטפַאז טשרע טמענ סָאװ

 ןעמַאק עטיור טימ ךעלכעטער ןביז ןוא

 ---ןעמַאלפ-דלָאגניג רעטױל---ןצנַארַאמ ייווצ ןוא
 .רעטנעצ ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןגיל
 ,רעטנעענ ןעמוק ןליוו ייז---ךעלכעטער יד
 --+רעטסעװש רעקנַארק רעד ףליה ןעגנערב ןליוו ייז
 ---גנוטסעפ יד טייטש קיכעטש ןוא קיד רָאנ
 ---רעצנַאּפ ןייז ןיא טרעווילגרַאפ לּפע-ןייּפ רעד
 רעצנַאג ַא גָאט ַא .ריר ןייק ךיז ןבעג טינ טזָאל ןוא
 ןָא דלַאב טמוק טנװֶא רעד .קעװַא ןיוש זיא
 ןרילרַאפ ,עט"לפייווצרַאפ ,ךעלכעטער יד
 :ןהאט וצ סָאװ טינ רעמ ןסייוו ןוא טומ ןוא דלודעג
 ---ןריר טינ טנַאוװ-גנוטסעפ יד ןיוש ןלעוו ייז
 .רעטנורַא ּפעק יד טימ עלַא ןלַאפ ייז
 ,רעטנוא טינ ייז ןטלַאה ייז --- ייווצ ןצנַארַאמ יד ןוא
 ,ןצנַארַאמ ייווצ יד ,ךיז ןיא טיורטעגנייא ןענייז ייז
 ,ףוס-ןיא ןופ לוגע םעניא ןסָאלשעגנייא ןוא
 ןצנַאגניא טרעקעגנָא טינ ךיז ןטלתוו ייז יו ױזַא
 ,ףָאטש ןיא טינ ,ןעזסיוא ןיא טינ ,םענייק טימ
 טיוה רעייז ןופ דלָאג סָאד ךיז טלקנוט סע
 ,ןלַארטש עטצעל ןופ יורג טימ סיוא ךיז טשימ ןוא
 טױרטרַאפ ןוא ןסָאלשעגנייא ךָאנ רעמ ןרעוו ייז
 .ן"לַאזקיש ענעגייא וצ---ןיילַא ךיז וצ
 ,ךַאז ןייק טינ טרעדנע ןוא ןָא טמוק טכַאנ יד
 רעיומ יו קרַאטש ךָאנ ץלַא זיא לּפע-ןייּפ רעד
 ךַאװ רעד ףיוא ,ןענַאטשעג יװ ,טנשקערַאפ טייטש ןוא



 -- -- -- .רעיוד ןופ קורד ןייז ןעמעלַא ףיוא טײרּפש ןוא

 ,ןבעגעגפיוא ךיז ןיילַא ןיוש טָאהד עקרעגוא יד
 ןבעל וצ ךָאנ ןהעש עטלייצעג טָאה יז : סייוו יז
 .ןעגנערב טינ ףליה ןייק טצװ רענייק ,רענייק ןוא
 ,רעגנעל ,רעניד ךָאנ סיוא ךיז טיצ יז
 ,טבענייק רעמ ןָא טינ טריר ןוא ,ּפָא ךיז טקור ןוא
 ,טסיירט עטצעל ןוא ץלפגטש ריא זיא טייקליטש ריא

 :םענייש ַא טױט ַא טימ יז ליוו ןברַאטש ןוא
 -- --- .,טזיילעגפיוא ןרעוו ןעניגַאב ןופ גנַאגפיוא ןיא
 ,ןענייװַאב יז ןלעװ ןטלָאװ ייז---ךע"לכעטער יד
 --- .ןרערט ןופ סולפ שבעד ךיז ןיא ןייא ןטלַאה רָאנ

 ןרעהרעד וצ םיא ידכ סָאװ ,ןייוועג ַאזַא יז ןענייוו רשפא רָאנ
 ןרעטשנגרָאמ ַא ןיילַא ןייז ןעמ ףרַאדַאב
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 ןויטָאמ טכענ-רעלטיה

1 

 ,עקיטסַאװס ַא ןיא ןירַא טקניז ןוז 1
 ,טולב ןיא ךיז טסיגרַאפ ברעמ רעד
 עקיטסַאה ןרענוד ןופ ןעלגילפ ףיוא
 ,טונק ַא יו ץילב ַא ךיז טכָאפעצ

 טעװעטַאק רע ןוא טסייב רע ןוא טסייר רע

 -- :דרע רעד ןופ ףוג ןטעקַאנ םעד

 ,טעװעטַאר :טיירש רעמָאיעג ןיא דרע יד
 .טרעהרעד רעמָאי ריא רענייק ןוא

 ,עטרעווישעצ תוואתר ןופ קזוח ןיא
 דלַאװעג רעשירפ טימ ךיז טגניוושעצ
 עטרעווילגרַאפ תוחיצר ןופ קַאה ַא
 ,דלַאװ .ַא ןופ ּפָאק םעד פא טקַאה ןוא

 ,רעטרעטעלבעצ ַא ילפ ַא טוט ּפָאק רעד
  ,ץענ רערעטצניפ ןיא ךיז טיירדרַאפ
 רעטרעטעמשעצ ַא דרע רעד וצ טלַאפ ןוא
 ,ץץעה וצ ןוא טָאּפש וצ ןטניוו רַאפ

 ,ןרעלעק עשרעצרַאק יו ,רעבירג ןיא
 ,גילפ ןוא היח טגי"ל טקיניײּפרַאפ
 ןרעלענש ךיז לָאז טיוט רעד---ןפור ןוא
 .גיז ןופ עילוה ןייז ןעילוה וצ

 ----עקיטסַאוס ףיוא טקיציירקעג טגנעה ןוז יד

 ---טכיזעג-רעלטיה .ַא---הנבל
 ,רעקיסַאר ַא האנש ַא טימ ןפז טלעוװש
 .טכיל סָאד געווכלימ ןופ סיוא טשעל ןוא
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2 

 וָאּפ ןעלע רַאגדע ןופ ָארק יד

 ָארק עצרַאװש .}
 וָאּפ ןעלע רַאגדע ןופ
 -- .ביוש ןיא רימ ייב טּפַאלקעגנָא טָאה

 טּפַאכרַאפ שינרעטצניפ ןיא

 -- ?טּפַאלק רעװ -- : ךיא בָאהד טגערפעג

 ,בױט ַא -- :"לוק ַא טָאה טרעפטנעעג

 ,טכַאנ עקידמערוטש ַא .טעּפש זיא ןעוועג

 --- ,לגָאה טימ טשימעג סוג"גער ַא
 ,טכַאמעגפיוא רעטצנעפ סזד בָאה ךיא
 .לגָאװ ןופ טסַאג םעד טעװעטַארעגּפתא ןוא

 טרַאװרעד טינ בָאה'כ
 --- ,טרַאנעג טכַאנייב ןייז וצ
 .טנעוו עליטש ןשיוװצ טינ יאדווא
 ,טרָאװ ףיוא טכביילגעג בָאה ךיא

 טרָא ןַא טעבעגסיוא ןוא
 ,טנעקרעד טינ בָאה ךיא סָאװ טסַאג םעד

 ,טכילפ עטסָארּפ ןיימ ןָאטעג בָאה ךיא
 ןקוק ןלַאפעגנייא סע טלָאװ ןעמעוו ןוא
 ,טכיזעג ןקיטכַאנ ןיא טסַאג ןסייוו ַא
 ?ןקוצרַאפ ןצימע טינ רתאג רע ליוװ יצ

 טַאהעג דיירפ בָאה'כ
 טַאט עטוג ַא ןָאט ןופ

 :טדערעג טייקרעטנומ טימ בָאה ןוא
 ,ביוט ,קיאור ףָאלש
 ,ביילג ןוא טייקרעטיו"ל ןיא
 ,טעּפש לָאמנייק זיא ןעמולח זַא

 טנעוו עלַא ןסירעג טזה ןגער רעד
 ,ןפָא-לעגמורַא קעה טימ ךַאד ןרעביא ןוא
 טנעה עדייב ןיא ּפָאק ןיימ טמעלקעגנייא בָאה'כ
 ,ןפָאלש רעגעלעג ןיימ ףיוא טגיילעג ךיז ןוא



 ,וזַא ןייא ףָאלש'כ יו ןוא
 --- יירשעג ַא ךיא רעהרעד
 : ליומ ןקידנטליש ַא ןופ יו יירשעג
 ףָאלש ןופ ףיוא-ייטש
 ףוס ןייד ןענעגעגַאב
 ,ליורג ןוא טסגנַא רעקידעכַאװ טימ

 --- ירד ַא ךיז ןבעג רָאנ ליוו ךיא יו ןוא
 ,לבתאנש ןופ סיב ,לגענ ךיא ריּפשרעד

 . ,יירשעג-טולב םעיינ א םעדכָאנ ךיילג ןוא
 ןבָאר הנחמ רעצנַאג ַא ןופ יוװ

 -- ףיוא ךיז בייה'פ רעדייא ןוא
 ףוג רעצנַאג ןיימ ןיוש זיא
 -- ,טקילפעצ ןוא טױעכע"לעגכרודַא
 ריּפמַאו ַא ןופ טואו טימ
 רימ רעביא טייטש ָארק יד
 .טקיּפ ןוא ,טקיּפ ןוא ,טקיּפ ןוא

 ,רָאװ זיא'ס ,דיל-םולח ןייק טינ זיא'ס
 : רערעמ ץלַא ליורג ןופ םוחת רעד ךיז טנפע סע
 ,רָאמרעװענ ןופ רוד ןיא טבעלעג ותצּפ טָאהד'ס
 ,רָארעט ןופ ןוא גנודנעש ןופ רוד ןיא --- ךיא ןוא

 ואכַאד ןייק ןרָאפ ןדיי

 ,טליש טנייפ רע 1
 -- טסייב ףלָאװ רעד
 ,רעטרעוו עטסָארּפ
 ,ואוו ייז טרעהעג
 ,טליּפש קיזומ
 -- טסיימש שטייב יד
 ןרָאפ ןדיי
 .וָאכאד ןייק
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 ,טגָאי ןַאב יד
 -- טברַאטש גָאט רעד

 ןלַאפ ןביוש
 יוצ ךשוח םוצ
 טגפגלש קױּפ יד
 -- טברַאפ טולב ןוא
 ןרָאפ ןדיא
 .וַאכַאד ןייק

 ,טנערב דנואוו ַא

 ,טצַאלּפ ףיילש ַא
 ןציז ןפוג
 ,ור רעפייטש ןיא

 ,טדנע"לב טענרַאלק
 -- טצַאב טסיופ
 ןרָאפ ןדיא
 ,וַאכַאד ןייק

 ,טלַארטש הנבל
 - ,טילג ןרעטש

 ןכַאמ ןעמערב

 .וצ ךיז ןיילַא
 ,טלַאפ טונק רעד
 --- טינק ינק א

 ןרָאפ ןדיא

 .ןַאכַאד ןייק

 ,טגָאלק טָאג,
 ---"טמורב הניכש יד
 ,רעטרעוו-זרוצחד
 ,ואוו ייז טרעהעג
 ,טגנאי ןַאב יד
 --- טמוק ןַאב יד

 ןעמוק ןדיא
 .ןַאכַאד ןייק
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 טסכביַאה

 .רעטעלב טינ --- דרָאמ רעקיטש ןלַאפ רעמייב עלַא ןופ
 -- .ןדנעלרַאפ ץלַא לתֹוז טסברַאה זַא סיינ ןייק זיא יאדווא
 ,רעטעּפש ףיוא דרָאמ םעד ּפָא טלַאה : ןָאט-הליפת ךיא טלָאװ ןגעווטסעדנופ
 ןדנעוו וצ ךיז ןעמעוו וצ ןעוועג טלהאו סע רָאנ ביוא

 ןעמעוװ וצ ָאטינ זיא'ס זַא ןילַא ךָאד וטסייוו זיא
 -- 3ןברַאפ עקידנעמַאלפ טימ ךיז ןצייר ךָאנ סָאװ וצ
 -- ןעמעשרַאפ ץרַאה ןגייא ןיימ ידכ ךיא וט סָאד ,תאי ,ָאי

 .ןברַאטש טינ ליוו'ס זַא ןיימעג ױזַא זיא סָאװ ץרַאה ןיימ

 ןעמענ ןלעװ רַאפ ,ץרַאה ןיימ ,טמעשרַאפ .עקַאט ייז ָאט
 ,קיבױטש ךיז ייוועצ --- ,ךיז רַאפ גָאט ןקירעביא ןַא
 ןעמעשרַאפ ךיז לָאז רע ךיוא --- טָאג ַא ָאד זיא'ס ביוא ןוא
 ,קיבייא ןייז רָאנ יו טינ רע ליוו שרעדנַא סָאװ רַאפרעד

 ,רעלטיה זיא שטנעמ וליפא ןעוו קיביײא ןייז ליוו רע
 -- :ןעגנעה ןרעטש יד ףיוא וליפא דרפאמ רעקיטש ןעוו
 --- רעלטימרַאפ ןייק לווייט ןוא טָאג ןשיווצ טינ רעמ ןיוש ףרַאד ןעמ
 | ןעגנערב טינ ןיוש יז ףרַאד ןעמ .ָאד ןיוש זיא ה"לואג יד

 ,הכרעמ עכעלקילג ַא -- .ָאד ןיוש זיא הלואג יד
 --- .ןעיירשרַאפ גננצלק ןוא ןייוועג טניוװ-ןופצ טעילוה סע

 ,הכרב ףיוא דרָאמ רעקיטש ןלַאפ רעמייב עלַא ןופ = |
 .ןיק טָאהד טּפַאכרַאפ ,טָאג ,דובכה-אסכ ןייד -

5 

 חליפת ןיק טוט יױזַא

 ,טיילפ רעסיז ַא ןופ לוק ַא טָאה ןיק
 :הליפת טנגג וצ טוט רע ןוא
 -- טוט ןכַאזרוארַאפ וצ רעטשרע רעד עקַאט ןיב'כ
 .עלירָאג ,טָאג ,טינ ךימ ףור רעבָא
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 -- לָאמ עכעלטע ןיוש ױזַא ךימ ןפורעג טסָאה
 --- ,שםירוסי ערעווש רימ סע טפַאשרַאפ

 ;=לוק םעניד ַא טימ ,טָאג ,ריד וצ ףור ךיא
 ,םערוטש טימ בָארג רימ טסרעפטנע וד ןוא

 טנייהד טינ ןיוש רעמ זיא לבה זַא ,תמא זיא'ס

 ,ןברק-ןסחי רעקיצנייא רעד
 טנייפ ןוא טניירפ רעקילדנעצ ךָאנ --- ןע'לבה טניז
 ,ןברפגטשעג טסיופ ןיימ רעטנוא ןענייז

 ,ָאטינ ןיוש רעמ זיא םדָא עטַאט ,דָאש ַא

 -- :חוח עמַאמ יד ןיוש ךיוא ָאטינ

 ,ָאד טנייה ןעוועג עדייב ייז ןטלתוו ןוא

 ,הבהא רַאפ טצנַאטעג עדייב ייז ןטלָאװ

 ,טַאהעג ביל ךימ טלָאװ לבה וליפא ןוא
 -- ,רבא ןדעיַא טשוקעגסיוא רימ טלָאװ
 טַאט-החיצר ןיימ טשטנעבעג סיוועג טלָאװ רע
 .רבק ַא רעדיוו םיא רַאפ ןבָארג לָאז ךיא

 ,גנַא-ל טכַארטעג טינ סיוועג טלָאװ ךיא ןוא
 : טקיניײּפרַאפ רעדיוו םיא טלהאוו'כ ןוא
 גנַאלרַאפ-רעדורב ןייז טריפעגסיוא טלָאװ'כ

 ,גונעת רַאפ ,הלילח ,טינ --- ,טכילפ סיוא

 --- ?דרָאמ ןוא טולב ןופ ץונ ןעד ךיא בָאה יצ
 -- .רעדניר ןופ וליפא ךָאד םעוט טינ ןיב
 דרפאב רעיורג ַא טימ ,טלַא ןיוש ןיב
 .רעדניק ןוא בייוו ןייק טינ בגד ןוא

 ,רַאד זיא ףוג ןיימ .זָארג טימ ךיז זייּפש ךיא
 --- .ןבייצ ןייד טנערב ןרעטש ןיימ ףיוא
 ,רַאה ןוא טָאג ,ריד וצ ךיא ףור
 .ןכיירגרעד לָאז ריד וצ הליפת ןיימ

 : -- ןייש ןייז ?ליוו ךיא ,קנַאלש ןייז ליוו ךיא
 ,עלירָאג ,טָאג ,טינ ךימ ףור ,ָא

 ,ןייצ עסייוו ענייז ךרוד ןיק טגָאז ױזַא
 ,הליפת ןיק טוט ױזַא



 רעדירב יד ןוא ףסוי

 ,םיהַא ןענַאּפש רעדירב ספס|}|
 -- ,רעגניפ יד ןשיווצ לדמעה ַא ןגָארט
 --- םייל רעקיטש יו רעווש ןענייז סיפ
 ,רעגניצ ערעייז ןענייז םייל ןופ רערעווש

 ,טולב סנּפאארט לדמעה ןופ ןפירט
 ,רעטנורַא ןלַאפ --- .ךָאנ עמערַאװ
 .,טומ ןשלַאפ טימ ןענַאּפש רעדירב
 ,רעטנוא ןעייג סָאװ ן'העש ןיא ןעקניז

 טייזברעמ ןיא סיוא טייג ןוז
 --- ,הסיסג רעקיטש ענעסירעצ ןיא
 טיירש ןוא טכליה רבדמ ןרעביא
 ,הסיפזדר רעד ןיא רעמָאי ספסוי

 טנעה--לאעמשי בורג-הסיפת ןופ
 ,םינוקז-ןב םעד סױרַא ןּפעלש
 טדנעלב טייקנייש ןייז ,טכיול םבינּפ ןייז
 .ןענוז ןביז יו טכַאנ בייהנָא ןיא

 ,טינק ףסוי ןדמַאז-רבדמ ןיא

 ;ןטַאט ןטייו םוצ טפור ןוא טינק

 ,טירט סרעדירב עמוטש יד ןיא רעהרעד

 ןטַאררַאפ ךיד ןוא ךימ ןבָאה ייז זַא

 ,ןיוועג ןופ יירפ גנולצולּפ טרעוו ליומ  ןייז
 :ןרַאה ענייז וצ לכימש ַא טימ טגז רע
 -- ןייג ןלייא רימָאל ,וצ טלַאפ טכַאנ יד
 ןרַאנ ןטַאט םעד רעדירב יד ןלָאז ןוא

  ,טכענ ןוא געט ךרוד ןביילג עטַאט לָאז
 -= ןגָאלקַאב ךימ ןוא ,טיוט ןיב ךיא זַא
 טכענק ַא ןיב ךיא זַא ןסיו וצ רעדייא
 --- .ןגָארט טּפַאשטכענק ןופ ךָאי םעד וט ןוא
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 ,טילג טייק"ליטש ,טרעױל רבדמ רעד

 ; קיאייברַאפ ןרעמָאי ןלַאקַאש
 ,טירט ספסוי ןעלגילפ יװ גנירג
 .קיאיילב ןוא טמיילעג --- טירט סרעדירב ןוא

 ירפ רעד ןיא םיוק םייהדַא ןעמוק ייז
 ,עטיירדרַאפ ,עטרעווילגרַאפ סיפ טימ
 ינק סבקעי ףיוא קעװַא ןגייל ןוא
 .עטיור-קיטולב לדמעה רעקיטש

 ,סיוא בקעי טייוש --- !טקוצרַאֿפ ,טקוצרַאפ
 -- :רעגניפ עלַא טימ ךָארב ַא טיג ןוא
 סױרַא ןקעטש ןוא ןעייטש רעדירב ןוא

 ,רעגניצ עמוטש ערעייז טניה יו ױזַא

7 

 ןוז ןיימ --- םיא ןעמ טריפ ָאייוזא

 ,ןוז ןיימ --- םיא ןעמ טריפ ָא-יוזַא
 | ,ןטונק ןופ ייווצ ןעייר ךרוד

 ןוז יד טייגרַאפ טייז-ברעמ ןיא
 ,ןטולַאס-ַאקיטסַאװס ןיא

 ּפָאק ןייז ןרעטעמש ןטונק יד
 ,ןעקנורטרַאפ טולב ןעמָארטש ןיא
 ּפָארַא דרע רעד וצ ךיז טזָאל רע
 .ןעקנוזרַאפ טסגנַא-הסיסג ןיא

 טנעה ענייז גנולצו"לפ סיוא טקערטש רע

 :רעטונק יד ןופ םענייא וצ
 טנערברעד גנקגט ןופ לַארטש רעטצעל רעד,
 ."רעטומ סנדייב רעזדנוא ףיוא

 גנורפש ַא םיא ףיוא טיג רעטונק רעד
 :רעדילג עשירעגיט טימ
 גנוצ יד ןדיינשסיוא ריד לעוװ ךיא,
 ."רעדיוו ןגָאז סע טס'וד ביוא



 "גיז ןוא לייה , :ןּפַאלק ןקיוּפ יד
 -- .ןטצעהעצ ןיא ףור-טולב ןיא
 גיוו רעזדנוא ייב טציז רעטומ יד , ---

 ,"ןטצעל ןיא לַארטש-טנװָא ןיא

 ןײא:סַאג ,סױא-סָאג טפיול רעטונק רעד
 --- .ןגָאר יד ףיוא טעיָאװ ןוא
 ןייש רעטצעל ןיא טציז רעטומ יד
 .ןגָאװ ןטיוט ַא טגיוו ןוא
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 רעטניזַאב רעד

 קירוצ םייהַא טכַאלש ןופ טייג לַאפכרוד רע }
 ,ןעניגַאב ךרוד ןוא טכַאנ ךרוד ןוא טנװָא ךרוד
 ,קירב ןוא דלַאװ ןוא געוו ןשיווצ ךיז טיירד רע
 .ןעניפעג טינ לעווש-םייה יד ןָאק ןוא

 ,קירוצ םייהַא טכַאלש ןופ טייג ?לַאפכרוד רעד
 ; לקַאװ ןיא ---- סיפ יד ,קנוז ןיא --- פומוק רעד
 ,קילב סרעגיז םעד טכעטש עציילּפ ןיא
 .לוכה-ךס ןופ לייפ-טפיג יד --- ךרַאמ ןיא

 :גערפ ַא טוט ןוא ּפָא גנולצולּפ ךיז טלעטש רע
 ?רעגירק ַא ןופ ןעמָאנ רעד רימ וצ טמוק יו
 ,געֹוו ןפיוא לדמעז ןייא רימ זיא גונעג

 .רעגיז םעד רעדלעפטכַאלש עלַא רעביא זָאל'כ

 ייס-יוו-ייס ןעגנַאגעגנָא זיא גירק רעד
 --- ןייז-י"לכ עכעלדנעטשרַאפ-טינ טימ
 ,יילב ןופ ליוק טינ ,זיּפש טינ ,דרעוװש טינ
 .ןיק ןופ לזננר יד טריפעגסיוא טָאה טרָאװ רגמצנ

 ,לעווש ַא טימ ןגָאלשעג ךיז טָאה לעווש ַא
 --- ,ןכָארבעג ןיילַא ךיז ןבָאה ןביוש ןוא

 / לעצ-הסיפּת ַא ןיא יו .ליטש --- גנולצולּפ ןוא
 ."ןוחצנ, טרָאװ סָאד טצע"ל טימ ּפָא-טכליה

 ךָא ןוא יו .הלּפמ ןוא ןוחצנ
 / {ןויער-רָארעט ןופ טכענ יד ןיא ןדייב וצ
 ,ךָארב-לבה רעד טגנעה ןדייב ףיוא

 .ןיק ןופ ןייוװעג-שינעלַאפרַאפ סָאד ןוא
- 3 
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 1958 ,יַאמ רעטשרע

 ,ןענָאפ ןופ גָאט ןיא ,יַאמ ןטשרע ןופ גפצט ןיא

 ; ןטָאפַאשע ןוא גנוטכירניה ןופ געט יד ןֹוְז טינ סעגרַאפ
 ,ןענַאפ ןופ גָאט ןיא ,יַאמ ןטשרע ןופ גננצט ןיא
 ןטָאש םעד סיוארָאפ ןייג זָאל
 - ,שםענעגנַאפעג םעד ןופ
 ,םענעסָאשרעד םעד ןופ
 ,םענעגנַאהעג םעד ןופ

 ! לַאנק טינ :קױּפ רעד וצ ןגָאז רימָאל
 !לַאש טינ :ןרָאה םוצ ןוא

 לַאפ :טרָאװ םוצ ןוא
 ,גנומערַאברעד ַא יו
 גנורעמעד זיב ירפ ןופ
 יַאמ ןטשרע ןופ ןוז יד
 ,ייברַאפ טייג --- ןוא טקוק

 טגיל רענעגנַאפעג רעד
 ,רעגעלעג-םירעוו ןפיוא
 טקילפעצ טרעוו בייל ןייז ןוא
 .רעגע"לש םענופ טונק ןרעטנוא |

 יַאמ ןופ ןוז יד יו ,רימ ןוא

 .ייברַאפ ןעייג --- ןוא ןקוק

 טכַארק רענעסָאשרעד רעד
 ,רעטנורַא ןברַאש ןטימ
 ךרַאמ ןייז טצירּפשעצ ןוא
 ,רעטנוצ ןטקימַאלפעצ ןיא

 ,יַאֿמ ןופ ןוז יד יוװ ,רימ ןוא

 ,ייברַאפ ןעייג --- ןוא ןקיוק

 טגיוו רענעגנַאהעג רעד
 ,רעדילג ענייז טגיוװרַאפ ןוא
 גניז ךייא טימ ךיא ןוא
 .רעדיל עקיאיַאמ-טשרע



 יַאמ ןופ ןוז יד יװ ,רימ
 ,ייברַאפ ןעייג --- ןוא ןקוק

 ,יַאמ ןטשרע ןופ גָאט ןיא
 ,ןענהאפ ןופ גָאט ןיא
 --- דַארַאּפ ןיא רימ ןעייג

 .ןענָאיגעל

 - ,ןלַאנק ןקיוּפ יד
 ,ןלַאש סנרָאה יד
 ןלַאפ רעטרעוו יד ןוא
 .טכַאנ זיב ירפ ןופ

 .טכַאמש רענעגנַאפעג רעד ןוא

 ,טכַארק רענעסָאשעג רעד ןוא
 .טכַאל רענעגנַאהעג רעד ןוא

10 

 גנילירפ ןייז טפרַאדַאב טלָאװ'פ ןוא -- יַאמ |

 ,ךיז ןרעטייוורעד ליבָאמָאטיױא ןַא ןופ ןגיוא עפרַאש ייווצ
 ,ןדנוצעגנָא ייז טָאה סע רעוו טינ טסייוו וד

 -- ןשָאלרַאפ ייז טָאה סע רע טינ טסייו וד ןוא
 .(גנילירפ ןייז טפרַאדַאב טלאצוו'ס ןוא ,יַאמ זיא' ס)

 ,רערעטצניפ טרעוו גרעב-ליקסטעק יד ןיא טנוװָא רעד
 ,ךתאנ ירפ רעד ןיא ןעמוקעג טכירעגמוא זיא סָאװ ,יינש רעד ןוא
 .עכורעװַאז ַא ןופ ןעלגילפ יד רעטנוא לָאמַאטימ ןעלבריוו ךיז טמענ
 | ,(גני"לירפ ןייז טפרַאדַאב טלָאװ'ס ןוא ,יַאמ זיא'ס)

 ,זיוה ןייא ןופ טײטשַאב טלעוו יד
 ,לעווש ןייא ןופ
 ,רעטצנעפ ןייא ןופ
 לכלעטָאה טניואווַאב-טינ ַא --- זיוה סָאד
 ךַאד ןפיוא ןפאפ רעטרעווילגרַאפ ַא טימ
 --- .גרעב ליקסטעק יד ןופ ןלָאט יד ןיא
 ,(גני"לירפ ןייז טפרַאדַאב טלָאוװ'ס ןוא ,יַאמ זיא'ס)
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 ההבת ענעסעגרַאפ ַא יװ סיוא טעז זיוה סָאד
 טימ רעד ןיא ןבילבעג ןקעטש זיא סָאװ
 .לובמ םענערָארפרַאפ ַא ןופ

 רענייא יוװ --- ,סיוא עז ךיא ןוא
 ןשינעפעשַאב ןוא ןעגנומדיוו עֶלַא ןופ
 הבת רעד ןיא ןעמונעגניירַא טָאה חנ ןעמעוו
 --- ,ךשמה רַאפ ןוא ביילברעביא רַאפ
 ,(גני"לירפ ןייז טפרַאדַאב טלָאװ'ס ןוא ,יַאמ זיא'ס)

 רעדניק ןוא בייוו ןייז טימ זדנ
 ,ןפָאלטנַא ןענייז
 ןיייְלַא םענייא ךימ טזָאלעגרעביא ןוא
 ,ןשינעפעשַאב ןוא ןעגנומדיוו עלַא ןשיווצ
 ליד ןצנאג ןרעביא טגיילעגסיוא ןגיל סנמנוו
 .טלעק ןוא טשרָאד ןופ ,רעגנוה ןופ סיוא ןעייג ןוא

 ,ףלָאװ רעד ױזַא ,בייל רעד ױזַא
 -- גגנַאלש יד ױזַא ,דרעפ סָאד ױזַא
 ,םורב ןייק טינ ,ךרָאש ןייק טינ
 .ליב ןייק טינ ,יָאו ןייק טינ
 ,ליטש
 ,(גני"לירפ ןייז טפרַאדַאב טלָאוװ'ס ןוא ,יַאמ זיא'ס)

 ,חנ --- שטנעמ רענייש ַא
 .חנ -- ןַאמ רעקיטכרָאפסטנב:ג רעמורפ ַא
 --- בייוו ןייז ױזַא ךיוא ןוא
 .יורפ עקיטכרָאפסטָאג עמורפ ַא
 .םש ױזַא ךיוא ןוא
 ,תפי ױזַא ךיוא ןוא
 ,םה וליפא ױזַא ךיוא ןוא
 רעױדַאב ןיא פעק יד טימ טלקָאשעג עלַא ןבָאה ייז
 רימ טימ ןפָארטעג טפאה סע סָאװ ,קילגמוא ןפיוא
 ,ןשינעפעשַאב עלַא טימ ןוא
 ,ןרערט ךס ַא ןסָאגרַאפ ןבָאה יז ןוא
 ,ךימ ןוא הבת יד טזָאלעגרעביא ןבָאה ייז --- ןוא
 ,ןפָאלטנַא סנטיײצַאב ןענייז ייז ןוא

 ,זיּפש לסיב עטצעל סאד ךיז טימ ןעמונעגוצ ןבָאה ייז ןוא

 ץרַאה ךייוו רעייז ןענעלרעטנוא סָאװ טימ ןבָאה וצ ידכ
 | .גנונירטנַא ןופ געוו ןפיוא
 ,רעקיטכרָאפסטאג ַא רָאנ טינ םורָאװ



 ,ונ זיא ןַאמ רעקיצרעהמרַאב ַא ךיוא רָאג
 ,בייוו ןייז יױזַא ךיוא ןוא
 ,םש ױזַא ךיוא ןוא
 ,תפי ױזַא ךיוא ןוא
 | | ,שבח ױזַא ךיוא ןוא
 ,(גני"לירפ ןייז טפרַאדַאב טלָאװ'ס ןוא ,יַאמ זיא'ס) |

 ןשינעפעשַאב ןוא ןעגנומדיוו ןופ ןפוג עטליקעגּפָא ןשיווצ

 ,הבת רענעסעגרַאפ ַא ןיא ךיא ץיז
 טימ רעד ןיא ןבילבעג ןקעטש זיא סָאװ
 ,לובמ םענערָארפרַאפ ַא ןופ
 לגנַארעג ןטצעל ןיא ךיז לגנַאר ןוא
 --- .ךשמה ןוא ביילברעביא ןופ טָאבעג סָאד ןייז םייקמ וצ

 ,ףייטש ןענייז סמערפא עניימ ןוא
 ,יױולב ןענייז לגענ עניימ ןוא
 ,סייוו תובשחמ עניימ ןוא
 .(גני"לירפ ןייז טפרַאדַאב טלָאװ'ס ןוא ,יַאמ זיא'ס)

11 

 קילנמוא ןיימ

 -- קַאלש ןיימ ,קילגמוא ןיימ --- רעלטיה
 .רעזיילרעד וטסיב ןצעמע רַאפ
 ,קַאז באב -העשת ַא ןעמעוו ףיוא
 ,רסיק ַא ןופ ןיורק ַא --- ריד ףיוא

 ,טנעקעג טינ ןייטשרַאפ לָאמנייק בזה כ |
 ןעניז רעתרמא רעד ָאד טגיל ואוו
 טנעה עקרַאטש סרעקינייּפ סָאװ
 .ןעניפעג קידנעטש ףוג-ןברק ַא

 ןייטשרַאפ טנעקעג טינ ךיוא ןוא
 --- ,רדס ןוא טלעװ רעד ןופ גנַאג םעד
 ןייג ףרַאד ןברק םוצ ןוילת ןעוו זַא
 ,רעדיילק ענדַארַאּפ ןיא ןָא ךיז רע טוט
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 תוהמ רעצנַאג רעד תועשר ןופ

 -- ,רעגיז סדנַא-לשטייד ןיא רָאנ טינ זיא

 ,סופ ןיימ רעטנוא סָאװ ,םערָאװ רעד ךיוא

 .רעגיס ַא ןרעוו רשפא ןגרָאמ ןָאק

 ןיד יד רָאה ַא יו ץענערג ַא
 ,היח ןופ שטנעמ םעד ּפָא טלייט
 -- ףןיּפש ַא ןופ בעוועג ףיוא יװ ,זָאלב ַא

 יא ייברַאפ ץענערג יד טסָא ךיוא ןוא

 טכַארט סרעטומ ןייד עלַא ןבָאה
 ,ןעמווז קלח ַא טימ טלײטַאב
 טכַאנ-רזממ ַא ןסירעגפיוא ןוא
 .ןעמָאנ ןייד ןופ גנַאלק ןטסיװ ןטימ

 דיי ַא ךיוא יו ,עז ךיא זַא ןוא
 -- תצערק ענייד טימ טקעטשעגנָא טרעוו
 ךילג ןדעי ַא סנייז ןעמונעג ךיא טלָאװ
 ןצַאר ןוא טניה רַאפ ןפרָאװעג ןוא

 ,טונימ עצרַאװש יד טלישרַאפ'כ

 ,ןריובעג ךיד טָאה עמַאמ ןייד ןעוו

 ,טולב ןגייא ןיימ ךיוא טליש'כ ןוא

 ןרָאװעג ריד ךרוד אמט זיא סָאװ
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 עילעּפַאק יד

 ,לדיפ ןפיוא טליּפש לרעב
 ,סַאב ןפיוא---לרעמש

 לדיר ַא טימ טבָארג לדיי ןוא
 ,סַאג ןטימ ןפיוא םירבק

 רעהַא עלַא ,עלַא טמוק
 ,עילעּפַאק יד ןרעדנואווַאב
 ,רעש עטלַא רעזדנוא ןצנַאט טמוק
 .עילעטס רעד זיב ןעקּפָאה ךיז ןוא

 ,רעדניק ןגי*ל םירבק יד ןיִא
 . .ָאטינ ןענייז סעמַאמ ןייק ןוא
 רעדנילב ַא םוא טכירק והילא
 -- .העש רעקיגָאטנטימ ןיא

 רעהַא עלַא ,ע"לַא טמוק
 ,איבנ שםעד ןרעדנואווַאב
 ,רעש עטלַא רעזדנוא ןצנַאט טמוק
 !ייװ ַא ,ייו ַא :ןעגניזוצ ןוא

 ןעמוק דלַאב ףרַאד זדישמ
 ,דנַאל סמענייק ןיא ךלמ ןייז
 ,ןעמונרַאפ טָאג טָאה ייוו רעזדנוא
 .טנַאה ןייז זדנוא וצ סיוא רע טקערטש

 ןילַא ּפָארַא טמוק רע
 ,דובכה אסכ ןכיוה ןופ
 ןייג וצ רעש ַא זדנוא טימ
  !דובכ ,דובכ :ןעגניז ןוא

 ,לדיפ סלרעב --- דובכ

 ,סַאב סלרעמש --- דובכ

 לדיל'ס עלַא ןעגניז רימ

 --- .סַאג ןטימ ןיא םירבק יד ייב

 וצ ךָאנ ייברעד טגניז עס
 -- :רעגעלש ןופ ךָאפעג-טונק סָאד

 אוה ךורב שודקהד
 .רעגעלעג-טכַאנ ַא ךיוא טכוז
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 ,לדיפ םעד וצ וצ-טלַאפ רע
 -- סַאב טבוצ ךיז טעילוט רע

 לדיי טקינײּפעצ טלַא ןַא
 .סַאג ןטימ ןיא ןייא טפָאלש

 ןייּפ ַא סָאד ןיא יוא
 ןפָאלש ַא סד זיא יוא
 ןייז לָאז ליטש ןוא ַאש
 .ןפוס עלַא ןופ ףוס ןזיב
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 רעטרעוו עקיטכיזכרוד ,עפייוו ןופ טכַארט ךיא

 ,רעטרע ענעטָארטעג-טלַא ךרוד ריד וצ יג ךיא
 ,ביוטש רעטכידעג-טיור ַא רימ ףיוא טלַאפ'ס ןוא
 -- רעטרעװ שקיטכיזכרוד ,עסייוו ןופ טכַארט ךיא
 ,ביור ןוא טוט ןוא דרָאמ ךיא ןַא ןענַא ןוא

 ,רעטײלגַאב ןיימ זיא טױט זַא גנַאל-ךבעל ַא
 ,טירט ענייז ךיא ןַא רעדנוזַאב טנייה רָאנ
 ,רעטייווצ זיא רעוו ןוא טנייה רעטשרע זיא רעוו טינ סייוו ךיא
 .טיה ןעמעוו רעוו ןוא ,טרעיול ןעמעוו ףיוא רעוו ןוא

 ,ןעיירד ןיא דרע רעד וצ ןגייב ךיז םענ ךיא

  :סַאזהרובק ןקידנקיודרעד ַא רעטנוא יו
 ,ןעיירש וצ ןָא ןבייה רעטרעוו עניימ --- הּפרח ַא
 ,קַאב ןיא ןייֵלַא ךיז ןגפאלשעג רַאפרעד טלָאװ'כ ןוא

 ,רעדיוו למיה םוצ קוק ַא ךיא ביג טָא ןוא
 םָארטש-רעיײיפ ַא --- לָאמַא ךָאנ ןעירשעג ייוו --- טשרע
 ,רעדילג ףיוא בייל ַא טסייר ןעמ יװ ,ברעמ טבעד ףיוא-טסייר
 ,טָארגַאּפ ַא ןייגכרוד טלָאװ ןיז לַא טָאג רעביא יו ױזַא

 ,םעניימעג דלודעגמוא ןיא ןנ:ט ןיוש ךיא ןָאק סָאװ זיא
 -- +טרָאװ סָאד ןסיירפיוא לעוו'כ זַא ןפלעה ןָאק סָאװ זיא
 --- םענייש ַא טוט ַא טימ ןברַאטש טינ ןָאק וליפא ןײלַא טָאג זַא
 ,טרָאּפשרַאפ ןיוש הרירב עדעי יאדווא רימ זיא

 רעטרעוו עניימ ןעמענ ץוח --- רימ רַאפ ןָאט וטסנָאק סָאװ
 --- סַאז ןצרַאװש םענעלָאװשעגנָא ןיא ייז ןרַאּפש ןוא
 ,רעטרע ןופ טרָא עטצעל סָאד טכיירגרעד ןיוש ךיא במאה טָא
 .קַאב ןיימ טזיילעגסיוא טינ ץלַא ךָאנ טביילב'ס ןוא
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 טביילנעג ןבָאה עלַא ןוא

 ,ערַאנ-הסיפתר ַא ףיוא ןברָאטשעג זיא שטנעמ ַא
 ,טנערברַאפ ןוא ףוג ןייז ןעמונעג ןעמ טָאה
 ,הארמ ענדָאמ ַאזַא טַאהעג טָאה ׁשַא ןייז ןוא
 - .טנעה יד טימ ןרירנָא סע טלָאװעג טינ טנה רענייק זַא

 ןבילקעגנעמַאזוצ טינ ׁשַא ןייז רענייק טָאה
 ,רוד ןקידרעטעּפש רַאפ ןורכזיל
 ,ןבילברַאפ ָאי זיא סָאװ ,שינעכעדעג לסיב סָאד ןוא
 .רתצה רערעטצניפ ַא ףיוא ךיוא טגנעה

 ,ןגיוא עסיורג טימ רערָאד ַא רע זיא ןעוועג

 ,ןייצ ןָא ליומ ַא ,ּפָאק רעטעקַאנ ַא
 ,ןגיינ טכרופרע ןיא םיא רַאפ ךיז ןגעלפ עלַא ןוא
 .ןײלַא "לאוג רעד ןעוועג טלאאװ רע יװ ױזַא

 רעטרעוו ענייז זַא ,טביילגעג ןבתצה עלַא ןוא |
 --- .קילג ,טייחיירפ ןעגנערב ןוא ןָא ןגָאז
 רעטרע עטסטייוו יד ןופ ןעמוק ןשטנעמ ןגעלפ
 .קילב ןטסדנימ ַא םיא ןופ ןּפַאכפױא וצ

 ,רעטניוו ייס ,רעמוז ייס ןעמוק ייז ןגעלפ ױזַא ןוא

 ,ּפַאכ ַא ןבעגעג םיא ייז ןבָאה "לָאמנייא זיב

 ,רעטניהַא טנעה עדייב ענייז םיא טיירדרַאפ ןוא

 .ּפַאטע ןטימ טייק ַא ףיוא םיא טּפעלשעגקעװַא ןוא

 ,רעמַאק-הסיפת ןיא ןפרָאװעגנײרַא םיא ךתצנרעד
 ,ןייא גָאט ,סיוא גָאט םיא טקינײּפעג ןוא
 ,רעמַאה ַא טימ פסוק ןרעביא םיא טגנַאלרעד לָאמנייא זיב
 .ןײרַא הסיסג ןיא טביא ןגָאלשעגנײרַא ןוא

 ,סעטַאמש עטמערעוועצ ףיוא טולב ןיא ןגעלעג זיא רע

  העש רעטצעל ןייז ןיא טּפַאכעגפױא ןוא
 : סעטַארג טייז רענעי ףיוא רעזדלעה ןעיירש סע יוװ
 !ָאד זיא לאוג רעד !לאוג םעד וצ ביול ַא ---
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 ןעמוקעג יאדװַא -- ?ןעמוקעג לאוג רעד זיא --
 !סָא-לש ןוא עטַארג טימ תדסיפת יד ןבעל לָאז --
 -- ןעמוג ןטימ ןעמַאװצ - טנַאה יד ןרַאדּפָא לָאז --
 !סוכ ןייק הסיפת רעד דובכל טינ טבייה סָאװ

 ןפיל עססוג ףיוא לכיימש ַא ןופ קנואוו ַא

 -- -- --? טליוהרַאפ לכיימש רעטצעל ַא סלאוו טסייוו רעוו
 ,ןּפיהרעביא סע רימָאל -- ?ךפאנרעד טעשעג סָאװ
 .טלייצרעד בָאה ךיא סָאװ לסיב סטזד ןייז גונעג לָאז
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 ןענינַאב ןיא לוק 8

 --- טולב ייז ןופ טניר סע ,טיור ןענייז טנעה 'עניי 1---
 ,טונימ-ןעניגַאב ןיא ?לוק ַא ךיא רעה ױזַא

 -- ןעמונַאב דחּפ ןיא ןגיוא יד ףיוא-סייר ךיא

 .ןעמוקעג זיא לוק רעד ןענַאװ ןופ טינ סייוו ךיא

 --- ריט רעד וצ גנירּפש ךיא ,רעטצנעפ םוצ וצ-גנירּפש ךיא

 .ריר ןייק ץעגרע ןופ ,ןכרָאש ןייק ץעגרע ןופ

 -- ןעניגַאב עמַאס ןיא רעזייב ַא םולח ַא
 ןעניר טוט סָאװ ,טולב ןופ גנואעז ןיא ןייגפיוא וצ

 ,קירוצ טייקליטש ןיא ןגיוא יד וצ ךַאמ ךיא
 ,קיטיקיט --- טקיאורַאב רעגייז ןופ ורמוא רעד

 : רעטייווצ ַא סיירפיוא ןַא גנולצולּפ ןוא --- טקיאורַאב

 ,רעטיור ןוא רעטיור ןרעוװ טנעה ענייד טולב ןיא ---

 -- טנעה עניימ קוקַאב ,רעטצנעפ םייב רעדיוו ןיב

 ,טנערב ןרעדָא ןיא טייקיולב עטרעביפעצ

 ןלַאפ ןעמענ ייז ףיױא רעלעה ןוא רעסייוו ןוא

 ,ןלַארטש עקיגָאטרַאפ עטמַאלפעגרעדנַאנופ

 ,ןייר ןענייז טנעה עניימ -- תודע ןיימ ייז ,טָאג ָא ---

 ,ןייגרַאפ ןעניגַאב-גנַאגפיוא ןיא ךימ זָאל טינ
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 -- םענייק טינ עגרה ךיא ,םענייק טינ קיניײּפ ךיא
 .םענייר ַא גָאט ןייא שטָאכ ןבע'"ל ךָאנ ךימ זתצל ָא

 ,םַאטש ךיא קחצי ןוא לבה ןופ -- ךמצד טסייוו וד
 .םַאל יד קחצי ןופ ןוא םת םעד לבה ןופ

 ןעיירש טינ ,ןענערב טינ ןרעטש ןיימ ףיוא לָאז ָאט
 .ןיק ךיז ףיוא טגָארט סע סָאװ ,דרָאמ ןופ ןכייצ רעד

 -- דלוש רעקיטסיזמוא טימ ,טָאג ,ךימ קינייּפ טינ
 ,דלודעג ןוא דָאנעג טימ ףיוא ךָאד טייג גָאט רעד

 עליטש ףיוא ןלַארטש ףיוא ןפרַאד ךיא לָאז סָאװרַאפ
 ? הליפת רעקיטולב ןופ ןטסגנַא טימ ןפרַאװ ךיז
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 טונ זיא'ס --- םוט יכ

 .ןישזנתלבז ןופ םיטילפ יד טעמדיוועג

 --- וצ טלַאפ טכַאנ .,ּפוא טייג גָאט
 ר ןופ טכַאנ עטּפָאהעג יד

 -- .,ןע"לּפ ןופ שינרעטצניפ ןיא ור
 ןעּפ ןייק טימ ןלָאמ וצ טינ

 -- ןָאט וצ ַאזַא קנואוו ַא רָאנ
 -- -- -- ןָא ךיז טבייה םולח רעד ,עז
 יי ---.טנריהיראהפוא --.?אושיאסישיראטה = טסססטססואטאפ -----.ןסוסויייסא = סולשסנוספפוש -------טנטמסשאפ = טשיהישיתויפ ------ הסוטשסייהשפמ ----- סאהסאשיפהופ === סיסאפ = נמאס

 ,טכירקרעד-טכירק רעגעלש רעד ןוא
 --- טכילפ ןייז ןָאט םולחד ןיא טמוק

 ,ףוג ןוא טרָאװ ןדנעש ,ןָאט-יװ

 .ףור ַא ססָאג ךָאנ סיוא טפור ןוא

 -- ?וטסיב רעוו ןוא ,רע זיא רעוו
 ור ןופ טרהצוו סוד --- וילדויל :גָאז
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 ,דנַאל ןוא םייה ןופ ןָאטעגסױא
 -- דנַאר ןפיוא ןעור ,ןעור

 ,ףוס רעד ךיז טקידנע סע ואוו
 -- .ףָאלש רעד ןָא ךיז טבייז סע ןוא

 .רע עקַאט !טָאג --- רָאנ עז
 .רעהַא טמוק ומצעד-ודובכ

 ,סיירג ןייז ןיא ךיז טגיינ ןוא טמוק
 ,סיוא ךיז טיצ ,ךיז טגייל ןוא טמוק

 ,טונק ןייז טבייה רעגע"לש רעד ןוא
 .טולב ףיוא בייל סטָאג טעװעסַאּפ

 --- .טוג זיא'ס .,בוט יכ :טגָאז טָאג ןוא

 .טונימ-טָאג עטשטנעבעג-לַא

 --- יוזַא עז ןוא ,וד ךיוא גָאז

 ייוצ ףיוא טקַאהעצ טסגי"ל וד ןעוו

 טור עטייווצ יד ,טגניז טפלעה ןייא
 ,טונימ-טָאג ןופ טכיל םעניא

 -- טונק רעטנוא ןופ טולב ןופ טכיל
 ,טוג זיא'ס -- בוט יכ :טגניז
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 ןטָאמ עטרילַאק"ןו ןופ סנ רעד

 ,גנַאז ַא ןופ ןכרפצנש ַא ,ב"לַאװש ַא ןופ גנוסירגַאב-דיירפ א
 --- ,ןטננומ עטרילָאק-ןוז ןופ ןרעטַאלפ ַא
 גנַאג ףושיכ א ןיא יו דלעפ-ילוי ךרוד טנַאּפש סע
 .ןטָאפַאשע ןופ ץַאלּפ םוצ רעטלייטרוארַאפ-טױט ַא

 ,קנַאד ַא ,ןוז ןגרָאמ רעד ביול ַא :טגניז ןוא טנַאּפש רע
 :רעטכעוו ענייז ךיוא גנוז ַא לָאמַאטימ ןביג'ס ןוא
 ,גנַאג רעד טָאפַאשע םוצ ךיז ןעיצ רעגנעל לָאז
 .רעטכעלפ-הילת ןופ טָארט רעד ךיז ןעמַאזרַאפ לָאז ןוא

 ,ןומה ַא ןיוש טרַאװ רעבָא ןטָאפַאשע ןופ ץַאלּפ םייב
 ,הי-לת עצנַאג יד ןיוש עטיירגעגוצ ַא טייטש עס
 ,ןייטש ַא --- טנַאה סנדעי ןיא ,ךולפ ַא --- ליומ ןדעי ףיוא
 .ןעיצרַאפ פונק םבעד ןייז רעטשרע רעד לי רעדעי ןוא

 ,ןומה רעד ןיוש טרַאװ ןעניגַאב-ףיט ןופ
 : : רעביפ ןקידנוילת טימ רענעמונעגכרוד ַא
 ? ןייג סד גנַאל ױזַא םיא טמענ סָאװרַאפ ? רע זיא ואוו ---
 ,רעבירַא גתאט רעצנַאג רעד ,גתנט רעד ױזַא דלַאב ןיוש

 --- טָאפַאשע םייב ןעוועג גנַאל ןיוש טלָאװ ןברק רעד
 :(רעטכערעג טרָאפ זיא גָאט רעד) -- סנ ַא טינ ןעוו
 טָאמ-רעייפ ַא ךיז טָאה געוו ןטימ עמַאס ןיא
 ,רעטכעוו ענייז ןוא ןטּפשמרַאֿפ םורַא טצנַאטעצ

 זיירק רעקידתונשקע רעטלקריצעג ַאזַא
 --- לגילפ עקידנעמַאלּפ עכייוו-טעמַאס ןופ
 זײרּפש רעטסדנימ רעדעי ,רעטיה ןופ טָארט רעדעי זַא
 .=לגיר ַא טימ ןטלַאהרַאפ יו ןעלכיורטש טמענ

 ,טָאמ ןופ טײקיטסַאה יד טסקַאװ עגר רעדעי טימ
 ,רעטיה יד ןופ רעצרעה יד ןיא יוװ ,ינק יד ןיא ןוא
 .טָארט ַא ךָאנ ןוא .טָארט ַא -- .ךיז רעווילג ַא טײרּפשעצ
 ,רעטיצ ןיא עטעװַאקרַאפ ןייטש גנולצולּפ ןביילב ייז
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 ,גנ6ט ןצנַאג ַא יֹוזַא .ייווצ ןוא העש ַא

 ,ןטָאמ ןופ ץנַאט-ףושיכ טימ עטלגנירעגמורַא
 ,גָאי ַא ייז ףיוא טיג סע זיב טרעווילגעגנייא ןעייטש ייז
 ,ןטָאש-ברעמ רעד ,טניוו רעטציירעצ ַא יו

 ,גָאט ןופ טייקיטכיל רָאנ ביל ןבָאה ןטָאמ יד
 --- ןטָאמ עלַא ןדניװשרַאפ ,טרעו רעטצניפ רָאנ יו ןוא

 גָארט ַא ךיז עטמַאזרַאפ יד ןביג טלָאמעד טשרע
 .ןטָאפַאשע ןופ ץַאלּפ םוצ לייאעג סיורג ןיא

 ,סנ ןימ ַאזַא ןעוו ןפערט לָאז סע ןטלעז זיא'ס
 -- .ןפנארטעג געוװ ןיא ןטּפשמרַאפ םעד טימ טהאה'ס יו

 .תעל-תעמ ץנַאג ַא טעמכ טרַאװ ןוא טרַאװ ןוילת רעד

 ןפָאלש רעדינַא טלַאפ ןוא דימ טרעוװ ןומה רעד ןוא

 ,ףָאלש ןרעווש ןיא גוט ןטייווצ זיב טקניזרַאפ ןומה
 ףןגייטש ןטצעל סנברק םעד טפָאלשרַאפ ןוא טינ טעז ןוא
 :ףוס םוצ ךיז רע טרַאװרעד --- טרַאװ רעבָא ןוילת רעד
 .ןגייוש ע"לָאג ןיא ּפָא טעברַא ןייז טוט ןוילת רעד

 -- ןומה רעד ןעניגַאב ףיוא ךיז טּפַאכ סע ןעוו ןוא
 --- .לַּפַאצ ןטצעל ןכָאנ ןיוש ,ןעמעלַא ךָאנ ןיוש זיא
 -- ,ףייטש ַא ןרעדיי-לש וצ ןיוש ןעמעוו ףיוא ָאטינ
 ןּפַאלק םענייא ןדעי טמענ ןנזצ ןָא ןָאצ ןוא

 גיוא סנדעי רַאפ ףיוא ךיז טקעד סָאװ דליב ספאד
 : רעדנואוו ןקידהמיא טימ ,טכרָאפ טימ לופ זיא
 -- גיובעג םענרוּפרוּפ ןיא ,ףוג סנברק םעד םורַא
 .רעדנור ץלַא ,רעקימַאלּפ ץלַא ,דָאר עקידרעייפ ַא

 ןיד ענורטס ַא יװ ךיז טגיוו ,ךיז טגיוו ןברק רעד

 ןדָאבעג עפש-טכיל ןיא םיא טבורַא ןוא
 ,ןיגַאב םענעפָא ןיא טצנַאט ןטָאמ הנחמ ַא
 .ןדָאהערַאק ,ןדָאהערַאק יעקידנגיובנגער ןיא
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 טניוו ןיא טרעמַאי םיוב רעד

 .טניװ ןיא טרעמָאי םיוב רעד
 .רעדילג יד ךיז ןופ טקילפ ןוא

 טדניברַאפ ןוא ןָא טמוק טכַאנ יד |
 .רעדירב יװ רימ טימ םיוב םעד

 ? ןייוועג סמיוב םוצ ךיא םוק יו
 -- ?ןעגנַאגרעד םיוב םוצ ךיא ןיב יו

 ןיילַא םיוב ןפיוא טינ ךיא ןיב יצ
 ?ןעגנַאהעג רעטּפשמרַאפ ַא

 ---גייוצ רעטצעל ןייז---טינ ךיא ןיב יצ
 ! ןלַאפעג דרע רעד וצ ּפָארַא
 גייוש ךיא ןוא גיל ךיא--ןמיס ַא
 ,ןלַאפרַאפ דעו-םלוע ףיוא יו

 טגנערב םולח רעד סָאװ סנ ַא ךָאנ

 :רעטרע עטייוו ןופ סורג ַא
 טגנעה סָאװ ,רענייא רעד ךָאנ ץלַא ןיב'כ -

 .רעטרעשַאב ַא ףיוא הילת ַא ףיוא

 ,ףָאלש ןיא יוװ ױזַא רעה ךיא ןוא

 :רעטע "לב עטצעל יד ןלייצרעד'ס יװ

 ףפנש עדַאטס ַא ןופ ךעטסַאּפ ַא;
 .רעטעררַאפ סעדַאטס רעד ןרָאװעג זיא

 ףָאש יד טריפרַאפ טָאה ךעטסַאּפ רעד
 .רענייצ ספלאצוו םבוצ דלַאװ ןיא
 -- ?ףוס רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ןוא
 "---.רענייב ןופ ךעלטשער ענעפרָאװעצ

 ---? ןירַא דלַאװ ןיא ךיא םוק יװ
 ---.תעיסנ ַא ךימ גלָאפ ,ונ

 ןייפ ןוא ןייש השעמ ַא
 ,העירק רַאפ ןוא העבש רַאפ
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 רעפסַאהַא

 .רעפסַאהַא ץלַא ךָאנ םיא טפור ןעמ
 ,ןײלַא טינ סייוו רע --- ? סףאוורַאפ

 .רעמ טינ ןיוש דיי ןייק ךָאד זיא רע

 --ךײיטשרַאפ ןָא טינ רָאג טבייה רע |

 רעווש ױזַא ןָא םיא טמוק סָאװרַאפ

 ?ןייגוצקעװַא ןעמָאנ ַא ןופ

 ,רעהַא ןוא ןיהַא ךיז טיירד רע
 -- ןייג רעזייה רעביא ןעלטעב ליוו
 .רעמ טינ ןיוש דיי ןייק ךָאד זיא רע

 ןייטש רע טביילב רעבָא לעווש ַא ייכ

 -- רךעק ַא ךיז ןָאט וצ דחּפ ןיא

 ןיילַא טינ טסייו רע --- ? סףצוורַאפ

 ,רעל עברָאט ַא טימ טייטש רע

 --ךייצ עלַא םיא ןּפַאלק סע
 .רעפסַאהַא ץלַא ךָאנ שביא טפור ןעמ

  ןייועג סיורג ַא ףיוא טבייה רע

 -- !רעהרעד ,עזרעד קילגמוא ןיימ ---

 .ןייללַא טָאג וצ רע טיירש סָאד

 ,רעק ןוא דנעוו ןיימ וטסטיה סָאװ

 -- ? ןייב ןטנלע ןַא טגוה ַא יוו

 ,רעמ טינ ןיוש דיי ןייק ךָאד ןיב ךיא

 .רערט עטצעל ןייז---ױזַא ךיוא ןייטש ַא יװ ּפתורַא טלַאּפ ןוז יד
 .ןײלַא טינ סייוו רע---? ןיהדואוו

 רעל עברָאט ןייז טימ טילפ רע

 ---ןיילק ןוא סיורג רַאפ ליורג וצ

 .רעפסַאהַא ץלַא ךָאנ םביא טפור ןעמ
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 - טפָארטשַאב ןרָאװעג זיא השמ זַא

 ןברַאטש וצ טפָארטשַאב ןרָאװעג זיא השמ זַא
 --- דנַאר ןטצעל םייב רבדמ ןיא
 ןברַא וצ ןונ ןב עשוהי טמוק סָאװרַאפ
 ?דנַאל ענעכַארּפשרַאפ עצנַאג סָאד

 ,ךובכ ןוא םור ץוח ,ןעשוהי טמוק סָאװרַאפ

 ---? וצרעד ןסיוועג םענייר ךָאנ
 ,טעװָאקרַאפ דרעװש ןוא רעצנַאּפ ןיא ףוג רעד

 ור רעלופ ןיא -- ץרַאה סוד

 ,ןטילעג השמ טָאה אטח ןטסנעלק רַאפ
 | --- ןייטש ַא ןגָאלש רַאפ וליפא
 ןטיהדרַאפ רעדעי טוט ,ןעשוהי ,םיא ןוא
 ,ןייגרעד טינ םיא וצ ?לָאז ץכערק ןייק

 ,ןטיהרַאפ ךיז טזָאל רע ,עשוהי ,רע ןוא
 ;ור ןוא םור ןייז טעילָאכ רע
 --ןטינשעג השמ טָאה רבדמ ךרוד געוו םעד
 ?ואוו ,רבק ןייז זיא ואוו ןוא

 ,ןרָאא יד הלודג ןיא סיוא טבעל עשוהי
 ---טַאז ןוא טנוזעג ,ןדירפוצ
 ,ןרָאד-רבדמ ןשיוװצ ,ןייבעג סהשמ ןוא
 ,טַאררַאפ ןופ טעמכ ןכייצ ןיא
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 ןעגנונַאמרעד

 טקישעג רעסַאװ ךָאנ ךימ טָאה עטַאט ןיי{)
 ,רעמעד ןקיטכַאנרַאפ ןיא---םענורב םוצ
 טגיוועג ךיז ןוא קרַאמ ןרעביא ןעגנַאגעג ךיא ןיב
 ,רעמע ענעבמעד ייווצ ,עסייוו ייווצ טימ

 טײרּפשעג ךיז טָאה למיה-ברעמ ןרעכיא
 ,ןווייה ףיוא גייט ןופ יוװ טייקכייוו !עמערַאװ ַא
 טירב טימ טקעמשעג ןבָאה ךעלסעג עלַא
 .ןויוא ןופ םענעמונעגסױרַא טשרע טימ

 ןייטש קרַאמ ןפיוא ןבי-לבעג ךיא ןיב לָאמַאטימ

 : רעמע ענעבמעד עסייוו עניימ טימ
 ןייטש םענעטלָאּפשעצ ןטיײרּפשעגסױא ןַא ףיוא
 .רעמעל ענעדנובעג ייווצ ןגיל ןעזרעד ךיא בָאה

 טיירדרַאפ קירטש טימ .,ןגיוצעגסיוא סיפ יד
 ---ןטכָאלּפרַאפ ןּפונק עטרַאה ןיא
 ,טיורב ןופ חיר טָאטשנהא ,זָאנ ןיא ןָאטעג ץעז ַא טתאה
 ןטכָאשעג טשרע ןדלַאה ַא ןופ טולב ןופ ףמַאד

 --- ? טכַארבעג רעהַא יז טָאה רע ןוא ?ןענַאװ ןופ
 .ןגָאז וצ סָאװ םעד ףיוא טינ טסייוו רענייק
 ,טכַאנ ןיוש טרעוו סע לייוו ,ךיז וצ ןעייג עלַא
 ןגָאר עלעקנוט רעטניה ןכירקרַאפ עלַא

 קרַאמ ןטימ ןיא ןײלַא ןענַאטשעג ךיא ןיב
 ,רעמע ענעבמעד ייווצ עסייוו עניימ טימ

 קרַאק ןצנַאג ןטימ ּפָארַא ןעקנוזעג ןוא

 .רעמעל יד ןופ סיפ ענעדנובעג יד וצ



 ,דרע רעד וצ יצ ַא ןבעגעג ךיז טָאה רעמע ןייא
 .ןעקנו"לעג םיא ןוא קרַאק ןיימ יירד ַא

 .טרעהרעד לוק ַא ךיא בחאה -- !ייג ?ָאד וטסייטש סָאװ --
 ,ןעקנוהעגקעװַא ןוא טגלָאפעג לוק םעד בָאה ךיא

 ,םיהַא טּפעלשרעד ךיז רעמע יד טימ םיוק בָאהד
 ,ןגיה-טינ ַא טרָא ןַא וצ ךיז טּפעלשרעד ןעמ יװ
 ,םייל קיטש רערעווש ַא יו בוטש ןיא ןפרגאװעגניײרַא ךיז
 .ןגיוושעג טשבייל קיטש ַא יװ טכַאנ עצנַאג ַא ןוא

 ,טנָאמעג עטַאט רעד טפאה --- !רַאנ ? ריד טימ זיא סָאװ ---
 ,ןפָאלש קעװַא רע זיא---ךיז טרַאװרעד טינ טרָאװ ןיימ ףיוא
 ,טנָאמרעד םעד ןָא ךיז בָאה ךיא זַא ,טציא ןוא
 .ןפָארטס ןיינ םעד ןגעוו ןבירשעגנָא ךיא בָאה

 ןָאנבױא טציז עטַאט רעד

 ,ןָאנבױא טציז עטַאט רע 1
 ---ןנטרַאפ ךיז ןיא ,קידנעטש יו
 ,טנערב דרָאב עטיור ןייז
 ,טנעוו ןוא שיט ףיוא טכיל טפרַאװ

 -- םוהַא ,רעדניק ,רימ ןוא
 -- םוטש קידנגייווש עטַאט יו
 שיט םענעבמעד םייב ןציז רימ
 ,שיפ ןוא שיילפ ףיוא ןטרַאװ ןוא

 טכירעג סאזד טגנערב עמַאמ יד
 : טכיזעג ןטמעשרַאפ-ןרערט טימ
 ,קנואוו ַא רָאנ שיילפ ןופ
 ,גנולש ןייא רָאנ שיפ ןופ

 ,ײװַאז טנייו ןסיורד ןיא
 ,ייַבש רעקידוולטיּכ ַא
 ךַארק ןוא ךָארב טימ טקערש סע
 ,ךַאד רעקידילדניש רעד
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 .גָאלקעג .,יָאוװ---ןעמיוק ןיא
 גָאט ןופ העש עטצעל יד
 טברַאקעצ ,טקַאהעצ לעװש רעד ייב

 ,טברַאטש ןוא טגיל רעביפ ןיא

 : טלייטעצ-טלייט עמַאמ יד

 טלייורעדסיױא זיא רע -- ןטַאט םעד
 שיט םוצ ןָאנביױא יז טגנַאלרעד
  ,שיפ ןוא שיילפ עצנַאג סָאד

 ,קַאמשעג---,טכוזרַאפ עטַאט רעד
 : קַאב ןייז קוצ ַא גנולצולּפ טיג
 ,רָאה ףיוא שיילפ סָאד טמענעצ רע
 .רוכב םעד--רימ קלח ַא טיג

 ךָאנרעד רעדניק עלַא ןוא
 ךפאוורעדנטימ ןיא ןכוזרַאפ
 טכיזעג ס ,שיי"לפ יא ,שיפ יא
 ,טכיל ַא יו ףיוא-טכיול סעמַאמ רעד

 ,טצנַאט ןעמיוק ןיא טניוו רעד

 ---טצנַארקַאב ןביוש יד טסָארפ ןיא

 וצ ןעמערב טימ רעדניק יד

 ור רעסיז ןיא ןעקניזרַאפ

 וצ טלַאפ דימ עמַאמ ךיוא |

 ---ור רעטרַאגעג ןיא שיט םוצ
 ; רָאּפ ןייא רומנ רעביא טביילב

 .רוכב רעד---ךיא ןוא עטַאט רעד

 טרָאװ סָאד ,טשטנעב עטַאט רעד
 ,דרָאב ןייז ןָא רעטיור ךָאנ טדניצ
 -- רָאה עדעי ןייז --- רעקַאלפ ַא
 ,רוכב םעד ךימ ךיוא טכורַא טּפַאכ
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 רעטעפ ןכייר םוצ ןרָאפעג זיא עמַאמ יד

 ,רעטעפ ןכייר םוצ ןרָאפעג זיא עמַאמ 1
 ,קַאז ןלופ ַא טימ קירוצ ןעמוקעג ןוא
 ,רעטינרַאג רעטלַא ןַא סרעטעפ םעד : קַאז ןיא
 ,קַאי ַא ןוא ,ּפעלש ַא טימ דיילק ַא סעמומ ןוא

 ,רעטינרַאג רעד ןעוװעג זיא טנַארפ ַא רַאפ טיינעג
 .טנַאלַאג עמַאד ַא רַאפ---קַאי רעד ןוא דיילק סָאד ןוא
 ,רעטיצ רעקיטסגנַא ןַא ןלַאפַאב ןטַאט םעד זיא
 .טנַאה יד דגב םוצ טקערטשעגסיוא טָאה רע רָאנ יו

 . ןהכ ַא ,ןסעכ א ןעוועג זיא עטַאט רעד
 ,דרזאב רעקימַאלפ ַא טימ ,ןיוש טסייוו ריא יװ ,דיי ַא
 ,ןעיינש ןופ קסָאיילב ןטימ טדנעלבעג ןבָאה ןגיוא ענייז
 ,דרָאנברעמ ןפיוא ןעיינש עשיסור-סייוו טימ

 ---יעליטש ַא ,סעמַאמ יװ ,ןעוועג זיא עמַאמ יד ןוא
 - ,קרעמ ןוא ךעלמערק ןיא ןבע"ל ריא ט'רטּפ'עצ
 ,ה"ליפת עטעדווירקעג ַא יװ ,טכיזעג לדייא ריא
 .טקרעמַאב טינ רענייק טָאה ,ןעמונרַאפ טינ רענייק טנאה

 ,ןעמונרַאפ ָאי בָאה ךיא זַא---דניק ַא---ךיא ןוא
 ---.טייו רעד ןופ טריּפשעג טייקנייש סעמַאמ רעד בָאה
 .ןעמוג ןפיוא טרָאװ ַאזַא טנייוועג סעּפע טָאה'ס
 ,טײטַאב סָאװ טרָאװ סָאד טסואוועג טינ ןיילַא בָאהד ןוא

 ןביוש עטלגילפעצ טימ טנעװ ריפ :לביטש סוד
 ,לימ ַא יו טביוטשרַאפ ןוויוא רעשרעקעב ַא
 ןביוט ענעדלָאג יו ןוז רעד ןופ ןלַארטש ןוא
 "יד םענעדרע ןפיוא ירפרעדניא ןצנַאט ןגעלפ

 ,ןלייא ריפ ןופ סיורג יד ,לביטש ןקיזָאד ןיא
  ,טגַאװעג דרומ ַא ןייז לתאמ ןטשרע םוצ ךיא בָאה
 ---ןלייצרעד טציא וט ךיא יוו--ןעמוקעג זיא עמַאמ ןעוו
 ,טקַאּפעגרעדנַאנופ תונתמ טימ קַאז םעד ןוא
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 ,רעטינרַאג רעסעדָא םעד ןָאטעגנָא טָאה עטַאט רעד

 --ּפעלש ןטימ דיילק סָאד ןָאטעגנָא טָאה עמַאמ ןוא
 ,טרעטישרעד טייקטפעלּפעג ןיא ךַאל ַא ןבעגעג ךיא בָאה

 .ּפעק יד דחּפ ןיא טזָאלעגּפָארַא ןבננאה עדייב זַא

 ןגיוא ערעייז טדנעוװעג עדייב ןבָאה ךפצנרעד
 ---ךַאל ַא ןבעגעג ךיוא ,ךיא יו ,ןוא ,רימ וצ
 ,ןגיולפעגכרוד זדנוא ןשיוצ שינרעטצניפ ַא יװ סעּפע זיא
 .ךַארק ַא טימ דרע רעד וצ ןָאטעג לַאפ ַא טָאה סעּפע ןוא

 ןעמערב יד ףיוא קירוצ סייר'כ---ייווצ ,עגר ַא
 : טכיל קידנלַארטש ַאזַא לָאמַאטימ עז ךיא
 ,ןעמעק קידתובחר טוט דרָאב ןייז עטַאט רעד
 ,טכיזעג ןיא דיירפ א טימ ןעמַאמ רעד ףיוא טקוק רע ןוא

 ,ןעגניז ןטפיה עריא ,קנַאלש זיא עמַאמ יד

 ,םורפ ןוא טמעשרַאפ ןענערב ןקַאב עריא
 ,ןעגנילק טלָאװ קָאלג ַא יו ןקוצ ןעלסקַא עריא
 ,םוק : טרָאװ סָאד טינ ןגָאז ןּפיל עריא רעבָא

 טייקניילק רעטמעלקעג ןיא ןעמַאמ רעד ףיוא טקוקעג בָאה
 ירפ"וצ ןוא ףרַאש-וצ רימ ןיא טכיוטעגפיוא טנה'ס ןוא
 ,טייקנייש רעטקידיײלַאב ןופ גנונַא עטשרע ןיימ
 .ינק סעמַאמ רעד ןשוק ןלַאפעגוצ ןיב ןוא
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 םולח רעזדנוא

 ןלש עשידיי יד ןופ רעדניק יד טעמדיוועג

 רבדמ ןופ שינעטסיװ רעד ןיִא
 ,טייק ַא ףיוא טדימשרַאפ חישמ טייטש
  גנונעפָאה ןיא טרַאװ ןוא טייטש רע
 טיירג ןרעוו ןלעוו ןשטנעמ זיב

 ,חומ ןוא ץרַאהד רעייז טימ
 ,קילב ןטקנעברַאפ רעייז טימ
 ןעמוק /לתאז ,חישמ ,רע זַא
 .קילג ןוא טייהיירפ ןעגנערב ןוא

 לטעטש ןיא זדנוא ייב ןגעלפ ױזַא
 ,טייל עטלַא יד ןלייצרעד
 ג ןגָאז ייז ןגעלפ לָאמ סעדעי ןוא
 ,טייצ יד ןיוש טמוק יאוולה ,ָא

 ןרעה געלפ ,לגניי ַא ,ךיא ןוא
 ,טייל עטלַא יד ןופ דייר יד
 ,טייקליטש ןיא ךיז רַאפ ןטכַארט ךיא געילפ
 .טייצ יד ןעמוקעג גנַאל ןיוש זיא'ס זַא

 ---ייז טיירג ףרַאד רעדעיַא ביוא ןוא

 | טיירג עגר עדעי ךיא ןיב

 רבדמ ןיא זדישמ וצ ןייג וצ

 .טייק רעד ןופ םיא ןעיײירפַאב ןוא

 ןגָאז רימ טייל יד ןלָאז רָאנ
 ---וצ רבדמ םוצ ןעמ טמוק יו
 ,ןגָאז טינ רימ ןָאק רענייק רעבָא
 .ואווַא טינ טסייוו רענייק לייוו

 : ןצרַאה ןיא ןָאט הליפת ךיא געלפ
 ,ןייגרעד ריד וצ טרפנוו ןיימ לָאז ---
 -- ןעניפעג ךיד ואוו טינ טסייוו רענייק
 - ,ןילַא םוק ןוא םענ ָאט
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 עלַא ןטרַאװ סע---ךנבזד טסעז לייוו
 ,סיורג זיב ןיילק ןופ ,ריד ףיוא
 ,ןגעקטנַא ריד ץרַאה סָאד ןגָארט ייז
 ,סיוא ןגיוא ערעייז ןקוק ןוא

 -- ז"דליפזר ןָאט ךיא געלפ ױזַא
 --- .ָןָא ןייווניילק ןופ סע קנעדעג'כ
 ,רעסיורג ַא ןיב ךיא ןעוו ,טציא וליפא
 ןָאט וצ הליפת יד ףיוא טינ ךיא רעה

 םולח םעד ךיא םולח טציא ךיוא
 ,טייק ןופ ןחישמ ןעיײרפַאב וצ
 ,ןגעו עלַא רעביא םיא ךוז ךיא
 .טיירג םיא רַאפ קידנעטש ןיב ןוא

 -- ןעניפעג טינ םיא ןָאק ךיא זַא ןוא
 :געו ןדעי ןופ ךיא ףור
 ,ךיז טסמַאז וד זַא וליפא טרַאװ ךיא ---
 .געט יד ןופ ףוס ןזיב ןטרַאװ לעװ

 ןרָאי עגנוי ןופ םולח רעד ר
 ,רָאװ רעטלַא ןופ רעקרַאטש זיא
 ןרעוו לֹנמֹזז ןיילַא רָאװ יד
 ,רוד טםבעיינ ַא ןופ םולח רעד

 לָאמנייק לֹנבּוז דניק שידִיי ַא א
 טיירג ןייז וצ ןרעהפיוא טינ

 חישמ ןופ טירט יד ןכוז וצ
 .טייק רעד ןופ םיא ןדניבּפָא ןוא
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 עלעגיצ סָאד

 עלעגיצ סָאד טָאה עטַאט רעד
 ,םיזוז ייווצ רַאפ טלדנַאהעג

 ,דלַאװ ןוא דלעפ ךרוד סע ןגָארטעג

 | .םעזוב םוצ סייה טעילוטעג

 טזָאלעג יירפ ןוא טכַארבעג םייהַא

 -- געט עקידנסינ ןיא

 ןצנַאטמורַא ,ןפיולמורַא
 .געוו ןטיירב ןוא ףיוה ןיא

 ,ןטכיר רָאג ךיז לָאז רעוו ןוא |
 רעיוּפ ןקידתונכש םייב זַא
 לגענ טימ םַאצ ַא ןייז לָאז
 ,רעיוט םייב טסוקדןרָאד ַא ןוא

 ,עלעגיצ סתאד ,עלעגיצ סָאד
 --- עסייוו סָאד ,עשידניק סָאד
 .,אמתסמ ךיז ט:ה טכַארטעג
 .השעמ ַא רָאנ זיא ץלַא סָאד זַא

 טצנַאטעגניירַא קידנצנַאט סע טָאה

 !טבעלעג-יח --- ןרָאד ןיא
 טירט עטצעל טימ יו םבעדכָאנ ןוא

 .טּפעלשרעד םיוק ךיז םייהַא

 טייקנטינשרַאפ ןיא ןגעלעג
 -- ,טקיטולגעצ ןוא טקיטולבעצ
 ,יאוו"לה ,טציא דיל ןיימ ןייז לָאז
 .טקיטומרעד סָאװ טרָאװ-טסיירט ַא

 סנכייצ-טירט ענייד טנייה ךוז ךיא
 -- רענרעג ץלַא ןוא רעטּפָא ץלַא
 עלעגיצ-סייוו ,עלעגיצ-סייוו
 .רעגרעה ןתצ עשידניק-ןיילק

07 



608 

 הנס ַא יו

 ,טײרּפשעצ דלעפ םענירג רעביא רעמעל עסייו}
 ,טײגרַאפ ןוז יד דלעפ ןופ דנַאר םייב ןוא

 ,ּפָארַא יז טרעדינ ןירג-דלעפ עמַאס םעד וצ
 ,ּפָאק ריא זָארג ןקידנעגנַאז ןיא ןיירַא טוט

 ,םַאל רעטיור רענדפאמ רעד ףיוא רעמעל ןקוק

 ,םַא-לפ-רעייפ ַא---ריא ףיוא לָאװ סָאד טנערב סע יוװ

 לוק ןסירעגפיוא ןַא טימ רעמעל ןעיירש
 ,לָאמַאטימ עלַא ,ךעטסַאּפ םעד וצ ,רעטיהד םעד וצ

 ---לוקידחּפ םעד טיײטשרַאפ ןוא ךעטסַאּפ רעד טרעה

 .לָאװ סָאד ןוז רעד ףיוא טרעקַאלפ'ס יװ ,רעבָא טלעפעג םיא

 ,טנעלעגנָא ןקעטש ןייז ףיוא ךעטסַאּפ רעד טייטש
 ,טנערברעד לָאװ עטצעל'ס זיב ,טרָא ןופ טינ ךיז טריר

 ---ןיירַא טכַאנ רעיו"לב ןיא טנערברעד לָאװ עטצעל'ס

 ,ןייא ךיז ןקיאור ייז זיב--ןעיירש ,רעמעל ןעיירש

 --- ּפעק יד זָארג ןיא ןייא רעדיװ ןבָארג ייז זיב
 .ּפעטס ןוא טכַאנ ןיא ,זָארג יו ,טזיילעגפיוא ןרעוו

 ,דלעפ ןטימ ןיא טביילב ,ןענַאטשעג יװ ,ךעטסַאּפ רעד רתצנ
 ,טלעהעצ רעמ ךָאנ טכַאנ רעד ןיא ןרעוו ןגיוא ענייז

 ,טנערבעגסיוא ,ךיז טכוד ,ןצנַאגניא טָאה סָאװ ,ןוז יד ןוא

 ,טנעה ןוא סיפ ,םבינּפ ןייז ןיא ןדניצ ךיז יינ'ס ןופ טמענ

 ףוג רעטקערטשעגסיוא ןייז ןרעקַאלּפ טמענ הנס ַא יו
 ,ףיוא טייג גָאט רעיינ זיב ,טכַאנ רעצנַאג רעד ךרוד



 לָאמַא רעדנואוו ַא יו

 ןייצ יד ןשיוצ ןופ סױרַא טסילפ טרָאװ סָאד זַא
 ןע'מעט ןביז ןעמוג ןרעביא ךיז ןסיגעצ

 ןייב רעסייוו ,בייל קיטכיל דנעלב ַא טוט גיוא ןרַאפ
 .ןעמַאמ רעד ןופ טסורב רעד ןופ םָארטש-ך"לימ רעטשרע ןוא

 ,סיז-טקינסצהעג יו ךיז ןּפעלק ןּפיל יד

 --- ןקַאב יד ןקוצ ןעמענ טייהרעקידרעביפ ןוא
 סיפ יד וצ ּפָארַא זיב ןגיינ ךיז טמענ לָאמַאטימ
 .ןקַאנ ןיימ רענעגיובעג ,רענעגיובעג

 זןָאט ןעמ ןננוק סָאװ טייקסייוו ןופ םולזד ןטימ
 --+ןרעטש ףיוא ןשטיינק טימ ןָאט ןעמ ןָאק סָאװ ןוא

 ןָאמרעד'כ ןעו טמעשרַאפ ךיא קעדרַאפ םינּפ ןיימ
 .ןרעװ ןריובעג םייב יירשעגסיוא ןטשרע ןיימ

 --טרָא סָאד ןיוש ָאטינ רעמ ,גיוו ענעי ָאטינ רעמ
 ןבילברַאפ קיבײא ףיוא זיא רעבָא יירשעגסיוא ןיימ
 ---טרָאװ ןופ רעצנַאּפ םעניא---טסענ ַא טיובעגסיוא ךיז ןוא

 ,ןביז ףיוא רעסעלש ףיוא ןסָאלשרַאפ ךיז טסענ ןיא ןוא

 ,לָאמַא רעדנואוו ַא יו רעסעלש ךיז ןענעפעעצ
 ,רעדינ רעקיטכַאנ ֹוצ ןעינק ןיימ ןטימניא
 לוק ןטשרע רֹתנֹג ןופ טייקסיז יד ןלַאװק טמענ'ס ןוא
 .רעדילג עסייה-ךלימ ןופ לּפַאצעג ןטשרע ןופ
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 קעדַאלװ ןוא ןיסעיל ןופ רבק ןפיוא

 ,קידצ םענופ טָארט רעד שינרעטצניפ רעד ןיא טכיויל סע

  ;טָארט ןייז ןופ רוּפש םעניא ףיוא-טייג ןעניגַאב
 קעדַאלװ ןופ געוו ןפיוא ןעניסעיל טנייה ןגָארט רימ
 ,טָאטש רעטיט רעד וצ ןשטנעמ תרונחמ ןשיווצ

 ---ןורָא ןופ אשמ רעד רעטנוא ןעלסקַא יד ןעקניז סע

 --+טרעשַאב זיא ױזַא ןוא ,היכז ַא אשמ יד זיא
 ןרָאװשעג רעדיוװ טנייה "העובש יד, ןבָאה רימ
 .דרע סעקירעמַא ןקיליײהרַאפ וצ ךייא טימ

 --ןדייב ךייא ןופ ץרַאװה םעניא טענבנּפ ןופ טרָאװ סָאד
 --?ךיירפ ןיא טרעמָאיעג ןוא רעצ ןיא טלכיימשעג
  ןדיישעצ טנגאקעג טשינ ןדייב ךייא טָאה ןבעל סָאד
 .טדיישעצ טינ ךייא טָאה טיוט רעד ךיוא ןוא

 ,ןיסעיל ןופ קילב םעניא הדרובג ןוא תונשקע
 ---עדביק ןופ טייקדלימ---קעדַאלװ ןופ קילב םעניא

 ,ןסעגרַאפ טשינ גיוא עטנשקערַאפ ס לָאמנייק ןרימ
 ,דנילב ענעטינשרַאפ סָאד גיוא סָאד טשינ ךיוא ןוא

 .ןרָאבעג ךייא ןבָאה רָאקוד ןוא קסנימ
 --דטכַארבעג הרובק וצ ןדייב ךייא טָאה קרפצידוינ !

 ןורא ןוא "לגיוו זַא ןטײטַאב סע לָאז יצ
 ?טכַאמעג ץלפצה ןקיבלעז ןופ ךָאנ ץלַא ןענייז

 ןפוג ערעייא זַא ןטײטַאב סע לָאז יצ
 -- 1? געז עקיבלעז יד ןטינשעגרעטנוא טָאה
 ---ןפורעג ןטסגנַא ןיא ןבָאה רעדירב עטקיניײּפרַאפ
 .געװ םעד רעדירב יד ןפָאלרַאפ עדייב ריא טנייז

 ,םכילע-טבולש ןבעל ,טניירפ עניימ ,טפָאלש
 --{ סורג ַא םולש ןופ ךייא טגָארט דלעפנעזָאר ךיוא
 ---םכותב ןגיל וצ ןעמוק טעוו העש ןיימ ןעוו
 .תוכז רעטקילײהעג רעייא רימ ןייטשייב "לָאז
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 םייהַא קירוצ ,ןוז ,זדנוא םענ

 ---ךיז ןיא ןירַא קירוצ ,ןוז ,זדנוא םענ
 ---,טייקיטכיל ןייד ןיא

 ןעוועג לָאמעלַא ןענייז רימ יו
 ---ריד ןופ לייט רעקידרעייפ ַא
 ,טייקיטכיל ןייד ןופ

 ---.לֵנִבְומַא םעד טינ סעגרַאפ ךיא
 ,םירבא עניימ עלא ןיא

 ןרעדָא עניימ עלַא ןיא

 ,ריד ןגעוו תונורכז יד ךָאנ לעה ןענערב -
 טכַאנ ןופ שינרעטצניפ רעד ןיא ןוא
 סױרַא ייז ןלַארטש
 ,םירבא עניימ עלַא ןופ

 .ןרעדָא עניימ עלַא ןופ
 ,טכי"ל ןלייז יו
 ןביוש ןוא טנעוו יד ךרוד ןעמענ ןוא
 | ,בוטש ןיימ ןופ

 ,בוטש ןרעטניהַא ,םיוב םעד ךרוד ןעמענ ןוא
 ,ןּפסָאנק ענייז טנפעעצ טינ ךָאנ טָאה סָאװ
 ,ןגָאז ןביוש ןוא טנעװ יו רעה ךיא
 / :טגָאז םיוב רעד יװ ןוא
 לָאמַא םעד ןעקנעדעג רימ ךיוא
 -- --- .ןוז-ולוכ-ולוכ ןופ
 ---טגָאז םביוב רעד זַא ןוא
 ,ייברעד ןייטש רעד ךיוא טגובאז
 ,ייברעד טינ סָאװ ,ןייטש רעד ךיוא ןוא

 .ייברעד טינ סָאװ ,טנַאװ יד ךיוא ןוא
 ; טגלש רעד ןוא לגיר רעד ךיוא טגָאז
 ,טגָאז רעלעק רעד ךיוא ןוא
 ,טגָאז עטַארג-הסיפת יד ךיוא ןוא
 ,טייק יד ךיוא ןוא
 ---:טָאּפַאשע רעד ךיוא ןוא
 : טגָאז יאדווא עלעזערג עניילק'ס ןוא
 ---ךיז ןיא ןיירַא קירוצ ,ןוז ,זדנוא םענ
 ,טייקיטכיל ןייד ןיא

 - ,םײהַא קירוצ ,ןוז ,זדנוא םענ
 ןעוועג ?לָאמעלַא ןענייז רימ ואוו
 --ץרַאה ןייד ןופ רעקיטש-רעייפ
 ,טייקיטביל ןייד ןופ
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 םולש ןוא ור

 ,סַאהד ןופ ,טניירפ ןיימ ,דימ ןיב ךיא
 | ---ןברַאטש זיב דימ

 סַאג יד ,טנעוו יד ,בוטש יד
 .ןברַאפ עטצעל ןיא ןעייגרַאפ

 ---? ברַאפ עטצעל יד זיא סָאװ
 :ןויער רעקידנעמַאלפ ַא

 ברַאטש ךיא ,טניירפ ןיימ
 .ןעיײרפַאב וצ טפַאשביל יד

 ןעּפ יד טנַאה ןיא טלַאה ךיא

 : ןגױב ַא ריּפַאּפ טלַאה ךיא
 ,ןעוועג סעּפע זיא לָאמַא
 .ןגיולפרַאפ זיא ןוא ןעוועג

 ---יווצ יצ ,תוא ןַא סיוא לָאמ'כ

 ; לגילפ ַא---תוא ןַא
 ,יינש ַא טניוו ןיא יו ,ךימ גָארט ךיא
 .לגיוו ןטשרע ןיימ וצ

 ,םת רעסייוו ןיימ ,ןייא ףָא-לש ,

 ---!ןבעל ןיימ ,ןיורק ןיימ

 ,םַאל ַא טקוצרַאפ ףלפאוו ַא זַא
 ןבענרעד גאטינ רענייק זיא

 ---יינש ןוא דרע ,למיה רָאנ,
 :ןבענרעד ָאי ןענייז יז
 יירשעג ןייא טוט םַאל יד זַא
 ."ןבעגרַאפ טינ סָאד ךיוא ףלָאװ ליוװ

 ! סָאד זיא ַאזַא ףלָאװ ַא
 : ןויער רעקידרעביפ ַא
 תוא רעטצעל ןיימ ןגיולפרעד
 .ןעיײרפַאב וצ ןבעל ןיימ

 ןירַא רימ טימ וד ךיוא םוק
 ,םולח ןופ דנַאל ןעיירפ ןיא
 ןייא טפָאלש תוא רעטצעל ןיימ
 ,םולש ןוא ור רעלופ ןיא
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 טניוו ןיא ןרעטַאלפ ןגייווצ

 ,טניוו ןיא ןרעטַאלפ ןגייווצ ' }
 ,ייז ךרוד ךרוד-ךיז-טכיול ןוז יד
 טנירעצ רעכעד עלַא רעביא
 .יינש רענעלַאפעג-טשרע ןַא

 ,גָאט רעבלַאה רעפייר זיא'ס
 ,טדנעלב עטפלעווצ יד העש יד

 : גָאז ןוא רימ רעביא ףיואדייג
 .טנעקרעד לוק ןייד רעדיוו בָאה'כ

 ןייטש רעד ןייז לָאז תרודע ןַא
 ,טביילג ןוא טזָאלרַאפ טגיל ספצצוו

 ןייגוצ ןעמוק ןלעװ רימ זַא
 ,ביוטש ןייז שביא ןופ ןָאטּפצ ןוא

 ---טסייג וד זַא ןָא עקַאט טגָאז רע
 .ור ןוא ךיז טימ טייקליטש טסגָארט
 טסיירט טימ ,ןייטש םוצ ,םיא וצ
 וצ טלַאפ ּפיל עמערַאװ ַא

 ,דלוש ןייק ןזייווַאב טינ טספרַאד וד
 ---.דניז רַאפ ןפָארטש טינ טספרַאד וד
 דלודעג רעטיול טנייה זיא ןוז יד
 ,דניק א וצ דלודעג סעמַאמ ַא יו

 ,ייר ןיא ןהעש יד סיוא טלעטש יז
 ,טיה ןוא ייז טציש ןוא ,רעדניק יו
 יבש רעד ךָאנ טגיל ואוו-טינ-ואוו ןוא
 ,טירט עקיביגרַאפ ףיוא טרַאװ ןוא
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 קניסרעוועג םייב דיל-טנוװָא

 ,קניסרעווענ
 ,ביל רימ ןיא ןעמָאנ ןייד
 ---קניז-לָאמנייק

 ,ביגרַאפ :טרָאװ סָאד רעהרעד
 טנייופ רעטייוו ןיימ
 ---,דנַא -ל-טנוונבצ ןטנעָאנ ןופ
 לָאמַא יױזַא ךיוא טסָאה
 ,טרָאװ עניד סָאד טגהאזזעג
 ,.רעמ טינ ןוש סע טסגָאז ןוא
 ,לוק ןייד םוא טלגָאװ סע
 ---טרָא ןוא טייצ רעסיוא יו

 --- -=- =- ? רע ? םיא טמענרַאפ רעוו ןוא |

 ,ךרָאש ַא

 ? רעהַא טמוק רעוו

 ,ךילש ַא .רעטיצפיוא ןַא

 אנד םוצ גנורּפש ַא

 ,ךייט םעד קניסרעוועג ןופ

 וצ סנטָאש ןלַאפ סע
 ,רעווש ןוא קיטנוװָא

 גנַאל-ןגיוצעגסיוא

 .גנַאלקעג:טרָאװ ספאד יו

 ,רעמ-לָאמנייק-לָאמנייק

 ---קניסרעווענ

 ,טנערברעד טכיל-ברעמ סָאד

 ---קניז-לָאמנייק
  .טגעה עניימ סיוא-קערטש ךיא

 ייֵז ןָא ןתצ'ךיז םענ
 .גערב םוצ ךיז רעטנעענ ןוא
 יג רעכיג ,רעכיג ָא
 .געוו ךָאנ טעז עמ ןמז-לכ
 יֹזַא ךיא ןרָאװ סָאד
 העש רעקידנטָאש ןיא
 ףױרַא טכיױט סָאװ ,טסַאג םעד
 ,תאבד ןעָאלב ןופ
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 --- קגיסרעווענ
 ,טגני"לשרַאפ בורג-לסעק ַא

 | ---קניז-לָאמנייק
 . ,טקניזרַאפ דיל-טנוװָא ןַא
 | ינק יד ךיז ןגייב סע

 .טסַאל רעטצעל ַא רעטנוא יו
 יה ןופ דנַאל-טנוװָא ףיוא
 טסַאג רעד ןיײלַא ךיא ןיב
 .ירפ רעקידנעמוק זיב
 ליוװרוּפיו רעד טיירש סע

 יירשעגסיוא-ןעמָאנ ןייז
 ,ייווצ ןוא לָאמ ַא
 : ױזַא לָאמַאכת:נ ןוא
 -- ליװ -- טינ -- ליוװ
 יוזַא ןעמענפיוא טזומ
 ,ךַאפעג ןופ גָאזנָא ייס
 רזג ןופ גנומוקנָא ייס
 .יירשעג ןשלגיופ ןיא

 -- קניסרעווענ

 ,טקנירטרעד םָארטש רעיולב רעד
 ---קניז-?לָאמנייק

 ,טקניזרַאפ דיליטנווצ ןיימ
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 לדנַאװ-טכַאנ ןיא

 ןענַאטשעג וטסיב ריט רענעכָארבעגרעטנוא ןַא 21
 ---.דניוװשרַאפ ךיא יו סיוארָאפ טקוקעגכָאנ ןוא
 ---ןענַאל עטסיוו --- ןסַאג עטניואווַאב-טינ ךרוד
 .טניו רעקידמערוטש ַא ךימ טָאה טגָאיעג

 ןסימשעג גנורעטיברַאפ טימ ןוא טגָאיעג
 ,טָארד ןופ םַאצ ַא ןיא יו :רימ םינּפ ןיא
 ,ןסיר עקידרעטנָאלּפ ןוא שינעכעטש ןיא
 - .טָארט ןקידלקַאװ ןיימ טמעלקעגניירַא

 ,ןקילב טימ ךָאנ רימ טסקוק וד --- טסואוועג בָאה ךיא
 ,טייצ ןייא ןיא ןביירט סָאװ ןוא ןפור סָאװ
 ןקיש ריד קירוצ ףור ַא ןעועג טוג טלפצוו
 ,טיירשרַאפ לוק ןיימ טניוו זַא זיא רעסעב רָאנ

 ןכָאנק-רעטניה ףיוא טקורעג ךיז סָאהד גָאט רעד

 ,סָאמירג ןיא טקיטייװעצ טכיזעג ַא טימ

 ןכָארקרַאפ ןיירַא טכַאנ ןיא יױזַא זיא ןוא

 .סַאג רעטסוּפ רעד ףיוא ןבילברַאפ ױזַא ןיוש ןוא

 ,ןביילב טינ רָאט טייקרעל ןיא רעבָא שטנעמ ַא
 --- ױזַא יו טינ סייוו'כ ---ןעמונעג ךיא בזה
 ןביירש לווָאט ַא ףיוא יו שינרעטצניפ ףיוא
 .ינש יו עקיטכיל-סייוו ,תויתוא ענױזַא

 ןענַאּפש ךיז טזָאלעגקעװַא ,טלעטשעגפיוא ךיז
 -- תוא ןטלַארטשעגפיוא ןופ טייקיטכיל ןיא
 ןענַאטשעג טנייה טסיב וד ואוו ,לעווש רעד וצ וצ-קירוצ
 ,סָאלש ףיוא ןוא לגיר ףיוא טקַאהעגוצ זיא ריט --- טשדױע

 : רעביוט ךָאנ--סָאלש רעד ןוא ,טייקליטש עביוט ַא
 ,גובו ַא יילב ןופ יו רערעווש ַא טגנעה רע
 רעביור רַאפ שינעקערש ןיא םורַא ץלַא יו ױזַא
 .גָאט ףיוא טײקטעיאטרַאפ ןיא ןטרַאװ טלָאװ

 --+ןטירד ַא ,לָאמ ןטייוצ ַא .ּפַאלק ַא וט ךיא
 : ףרַאדַאב ךיא סָאװ ץלַא רעטציא זיא סָאד ןוא
 ,ןטי"לעג ןעוו טָאה שטנעמ ואוו טרָא'ס ןרירָאב
 .ףרַאה ַא ןופ ענורטס ַא ןרירנתצ יו ױזַא



 ---ןטָארטעג ןבָאה סיפ ענייד ואוו ,טרָא סָאד
 ---ןייגוצ לדנַאװ-טכַאנ ןיא לתצמַאכָאנ םוק'כ
 ןטָאש ןיימ ןופ ןטָאש ַא ןעז וטסעװ ןגרָאמ ןוא
 ,ןייטש ןיא טצירקעגנייא יװ ּפערט ענייד ףיוא

 טילב םיױבלּפע רעטלַא רעד

 טילב םיובלּפע רעטלַא רע!
 ,ןעניגַאב ןעיולב ןקידלעפ ןיא
 טיווצ סרעכעב ענעפָא ןופ
 ןעניר טוט יוט רענעדלָאגניג

 טייהרעטמעשרַאפ טלכיימש רע
 :ןעילב םענעגייא םוצ ןוא ךיז וצ
 טיירג ןיוש ןעוועג לָאמנייא טינ ןיב
 .ןעינקרעדינַא ביוטש וצ

 ןייז ןיימ קיטיונ זיא'ס בוא רָאנ
 -- ן'העש עקידגנילירפ ןיא
 ןייא ךיא גיינ ןוז וצ ּפָאק ןיימ
 .הענכה רעקידיירפ טימ

 ,טכיל ס:ם:ד ךימ ןעמערַאװ לָאז
 -- ןדָאב ךימ לָאז ןגער ןוא
 : טכילפ עליטש ןיימ ןָאט ?לעוו'כ
 ,ןדָאלַאב ןייז לּפֶע טימ

 .,ביוטש רעטנעָאנ ןיימ ,וד ןוא
 = .יקיבױטש ןוא טנעפאנ ךָאנ רעמ רעוו
 = ביילג ןוא טינ לפייווצרַאפ
 ,קיביײא ףיוא ןייז רענייד לעוו'כ
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 יואר טינ ץלַא ךָאנ

 (ןינרַאשט .ד)

 ,ןפָא רעדיוו ןענייז ןריט ענייד עלַא
 ---הצש רעטעּפש ןיא יצ ,רעירפ ןיא יצ
 ,ןפָאלטנַא ריד ןופ ךיא ןיב לָאמ ליפיוו
 !גבוד קירוצ ךיא ןיב לָאמ ןטסליפיוו םוצ

 ןלייא ריפ ענייד יו ןָאט קוק ַא ןעמוקעג

 ;ףוס ןיא זיב רעדנַאנוּפ ךיז ןטיײרּפש
 ןלייצרעד רעדנואוו ריד ליומ ןיימ ןפע ךיא
 .ףָאלש ןיא יו ױזַא ןגיװשטנַא ביילב ןוא

 ,גונעזיר ןלַאװק טימ ט"לַאװק טייקליטש ןייד

 ---} דיירפ ןופ גניר ַא ןיא ףיונוצ ךימ יירד ךיא
 טקינײּפעג ןטכענ ךימ טָאה טייקליטש עקיבלעז יד
 .טדיישעגרעדנַאנופ ךימ זייוומירבא ןוא

 םירוסי עלַא הבהאב לבקמ ןיב
 ף:אטש רעד ןייז וצ היכז יד ןבָאה ידכ
 | ,םערופ ןטרעטיילעגסיוא םעיינ ַא רַאפ
 .ףוס-ןיא ןופ ץרַאה ןיא סיוא ךיז טמערופ סָאװ

 ,ןענַארַאפ זיא רימ ןיא ןבעל ליפיוו ןוא
 ---.רושר סטלעוװ ןיא קעװַא סע ךיא ביג
 ,ןענַאד ןופ טינ ךָאנ ץלַא זיא ךיירגינעק ןיימ
 .תוכז ןטצעל ַא רַאפ יואר טינ ץלַא ךָאנ ןיב ןוא

 ,סמערָא עדייב עניימ ןעמַאזצ םענ ךיא

 ---פוצ טינ רעמ ךַאז ןייק וצ ךיז ריר ךיא

 --םערָאװ רעד רימ רעטנוא ,רעלדָא רעד רימ רעביא

 .ור עכיילג סנדייב רעייז ןיב ךיא ןוא



 ןירג ךָאנ זיא רעמוז רעד

 - ןירג ךָאנ זיא רעמוז רעד --- טניירפ רעטייוו ןיימ
 טױר סָאד ןיוש טרעױה רעמייב יד ףיוא שטָאכ
 ןיגַאב ןרעטיול ןופ די"ל סָאד .טסברַאה ןופ
 .טייגרַאפ גוט רעד ןעוו ,רעטציא דָארג ףיוא-טייג

 ,רילרַאפ ךיא סו ץלַא ןיא רוּפש ןייד עז ךיא
 ---ןיפעג ךיא סָאװ ץלַא ןיא טכיל ןייד עז'כ יו
 --- רירַאב ןייד חצנ ןופ ךיז זיא גָארט ךיא
 .ןירג ךָאנ זיא רעמוז רעד --- טניירפ רעטייוו ןיימ

 ןעוועג לָאמַא ןופ חיר רעסיז רעד

 ;טײרּפשעצ ךיז רעטעלב ףיוא יוט רעשירפ יו

 ,ןעז ךיא וט םעלַא ףיוא זָארג ןופ ןירג סָאד

 .טיור סתצד ןיוש טרעיוה רעמייב יד ףיוא שטָאכ

 ,לָאמַאטימ ךיז טלייטעצ ייווצ ףיוא דלעפ סָאד
 ,ןיב ךיא טייוו יו ןַאּפש ןטשרע ןופ --- עז ןוא
 לוק ןיימ טקרַאטשעג גונעג זיא יצ : גערפ ךיא
 ?ןירג ךָאנ זיא רעמוז רעד זַא ,ןגָאזוצנָא ריד

 ,דרע רעד וצ רעדינ ךיא --- טינ ךיז שבעש ךיא
 ---! טיירגעג טסיירט ןיימ ףיט ריא ןיא טינ טגיל יצ
 ,טרעהעג לָאמעלַא יו ,ריד וצ רעהעג'כ
 ,טיור סָאד ןיוש טרעיוהד רעמייב יד ףיוא שטָאכ

 ,טכַאנ ןוא גָאט ןשיוצ ץענערג יד טשיװרַאפ
 --- ןיד ןוא לעה ךָאנ טביילברַאפ טכיל !לַארטש ןייא רָאנ
 ; טכַארבעג ןיילַא ךיז ןופ טרעוו סָאװ ,טסיירט יד
 ,ןירג ךתצנ זיא רעמוז רעד ,טניירפ רעטייוו ןיימ
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 ןייטש ַא ןגעוו דיל

 ןעמוג ןייד ּפָא שירפ
 ,ןקורט ןרָאװעג זיא סָאװ
 גנוצ ןייד ףיוא קעוו
 ---+םוטש ןרָאװעג זיא סגאוו
 ןייטש םעד ריואוועג רעוו
 ,ןקוב ךיז ןגעלפ רימ ואוו

 םיא וצ וצי-לַאפ
 ,םורַא םיא םענ ןוא

 געוו ןופ טייז רעד ייב

 , ןלעה ףיוא דמַאז ףיוא

 ,קידלודעג טגיל רע

 ,טרַאװ ןוא טגיל רע
 ןעמוק ןלָאז רימ זַא

 טנלע ןופ ןרָאי ךָאנ |

 ןרירנָא םיא רעדיוו ןוא
 ,טרַאצ ןוא טױרטרַאפ

 טַאררַאפ ןופ געט ןיא
 ןד"לַאװג-םוקמוא ןוא
 ןבילברַאפ זיא ןייטש רעד
 ,טרָא ןטסליטש ןפיוא
 עט"לַא ענייז ןיא טָאה ןוא

 ןדלַאפ עקיכנמומ
 יירט טיהענּפָא
 ,טרָאװ-דײשּפָא רעזדנוא

 טרָאװ-דיישפגא ןַא
 ,רעטיב לָאמ רערעמ זיא
 ןענערב ףיוא טינ טרעה ןוא
 -- ,טינש רעקיטפיג ַא יו
 ןייטש םעד ןעקנַאד רימָאל
 ,רעטיה ןמַאזנייא םעד
 טרָאװ רעזדנוא טָאה סָאװ
 ,טיהרַאפ גנוטפיגרַאפ ןופ

00 



 ןטיהרַאפ טוט דרע יד יו

 ןרָאק ןופ ןעמָאז ַא
 סטניוומערוטש ןופ
 = = ןייצ ענעסיברַאפ
 טרָאװ-דיײשּפָא רעזדנוא
 ,ןרָאװעג ןסקָאװעצ זיא

  ףיז טי=לבעגרעדנַאנופ ןוא |
 .ןייטש ןופ ןטלַאּפש יד ןיא

 עלַא ןעעז טציא ןוא
 : רעדנואוו ןסיורג ַא
 ןייטש ןטרַאה ףיוא
 : םוא ךיז ןגנַאז ןגיוו
 -- קוצ ַא טיג ןעּפ ןיימ
 : רעדנור ַא ןכייצ ַא טרעוו
 ןגיוב רעקיטכיל ַא
 ,םורַא ןוא םורַא
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 סעלָאּפ עגנַאל ןיא טניירפ יירד סבויא

 --- סעלָאּפ עגנַאל ןיא טניירפ ייר 1
 ,טסיירד ןוא טסעפ ןענַאּפש ייז
 ןץי"רוללק עברַאה ןופ ףור ףיוא
 .טסיירט ןעגנערב ןעייג ייז

 רעטסיירט יירד סע ןענייז ,יוא
 ---טרָאד ןופ ןוא ןענַאד ןופ
 ,רע טסייה יו ,טרגצד רעטליש רעד---
 ! טרָאװ ןייז טימ ןברוח טגנערב

 -- ןרָאי ןוא געט יד טליש רע
 ,ןייטש ַא יו ,הללק ןייז
 ןרָאצ ןקידרעייפ טימ
 ,ןײלַא טָאג ןיא טפרַאװ רע

 ןעמַאצ הללק ןייז ףרַאד ןעמ
 ,ףיול ריא ןופ ןטימ ןיא
 ןעמַאזוצ יירד יד טניירפ יד
 ,ףיונוצ ךיז ןעמוק ייז

 --- עטסוי יירד ,עבושח יירד
  ןַאּפש ןייא טימ ןענַאּפש ייז

 עטסופ ןטייב-רעד"לעפ ךרוד

 .ןַאמ םעד ןבויא וצ

 ,עטנערברַאפ ןרעייש ךרוד
 --- דרע רעקידמירבק ךרוד
 עטנעענעג ךיז ןקור ייז
 .דרעב טימ ןוא ןקרַאק טימ

 יז דרעב יד ןרעטַאלפ סע

 -- גנעל רעקידבלול ןיא
 יז טרעוװעג ןעמוקנָא סָאד
 .גנעלש עקידנעמַאלּפ ךרוד



 רעגניצ יד ןָא ןעיָארטס ייז |
 --- ,יירשעגסיוא ןטשרע רַאפ
 רעגניפ יד טיירג ןטלַאה ייז

 ירד ןטשרע םעד ןָאט וצ

 ,רעטליש םעד ,םיא ןלעוו ייז

 ,ייוװצ ןוא סנייא ןזייװַאב
 -- רע טליּפשרַאֿפ ייס יו ייס זַא
 ,ױזַא טינ יצ ױזַא

 ןענרעצרעד --- ױזַא .ביוא ןוא
 -- ?ױזַא רע לָאז סָאװ וצ
 ןענרעל הדמכח רע לָאז ןוא
 ,ייז ןופ --- טניירפ ענייז ןופ

 ,ןכו:רקרעד ייז ןענייז טָא

 --- ןעזרעד ריט סבויא ןוא
 ןוחצנ ןופ ןלעווק ןוא
 .ןעוו ןוא סָאװ רעדייא ךָאנ

 רעגניפ יד ףיוא ןבייה ייז
 ,יירד ןטשרע ןביג ןוא
 רעגניצ יד ןענעפע ןוא

 : ױזַא טָא --- "לשמ ןיא

 וטסליש סָאװ ןוא וטסליוװ סָאװ ---
 --- יירשעג ַאזַא טסכַאמ ןוא
 -- וטסליּפשרַאפ ייס-יוו-ייס זַא
 ,ױזַא טינ יצ ,ױזַא

 ןרעל ָאט --- ױזַא ביוא זיא
 --- ,ייטשרַאפ טלעוו יד ,זדנוא ןופ
  ןרעװ טעװ --- ױזַא טינ ביוא
 .ױזַא יוו-ייס טלעוו יד

 ,סעלָאּפ יד טימ ןעלסיירט יז
 ,דרעב יד סיוא ןקערטש יז
 תולּפמ טימ ןעלגָאה ןוא
 .דרע לגרעב סבויא ףיוא -
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 | ,תולזמ ןופ לזמ ַא
 --- טסייוו בויא ןַא רָאנ סננאוו
 סע"לָאּפ עגנַאל טימ טניירפ יירד
 ,טסיירט ןעגנערב ןעמוק ייז

 ןבעל רעזדנוא ןופ געוו רעד

 ןסעלעיעל .א

 --- .קיגַאזגיז יא ,ךיילג יא זיא ןבעל רעזדנוא ןופ געוו רע 1
 ; םורק געוו םעד טייג סע רע ,ךיילג געוו םעד טייג סע רעוו

 קיגַארט ןופ טנאג רעד : ךיא סייוו ךַאז ןייא רעבָא

 .םורַא טבעווש זדנוא רעביא טעּפמיא ןבלעז ןטימ

 ,לגילפ ןייז ןופ ףרַאש יד טריּפשעג לָאמנייא טינ
 --- ,שמערב רעביא ,קַאב רעביא דרעוװש ַא ןופ ףרַאש יד יו
 ,לגיז ןקיאילג ַא יװ טינש ַא רעדעיַא טגָארט
 ,םש ןקי"לייה ןטימ דנוב ןופ ןכייצ ַא יו

 ,עטכַאמרַאפ ןריט ןיא ךיז טּפַאלקעג לָאמנייא טינ
 --+גורטַאב ןוא טָאררַאֿפ ףיוא טגָאלקעג לָאמנייא טינ

 עטכַאװרעד סעגר ןיא : ךיא סייוו ךַאז ןייא רעבפא
 ,גורק םענעפָא ןַא יו ריד לעז ןיימ ןגָארטעג

 ןבעג ןוא ןעמענ ןשיווצ זטינ לָאמנייק זיא'ס
 --- .ָאטינ סָאװ טוג ןוא .גנולייטרַאפ עכיילג ןייק
 ןבעל רעזדנוא טייג סע : ךיא סייוו ךַאז ןייא רעבנא
 .העש רעקיטכיל ןייז וצ רעטנעענ ,רעטנעענ ץלַא

 ןסָאמ ערעצנַאג סָאװ ןופ דיל סָאד ןעגניז רימָאל
 ---+סוכ ןרעלופ סףאו ןופ די"ל סָאד ןעגניז רימָאל
 ,ןסָאלשעג טרעוו ףָארטס רעטצעל רעד רעדייא ןוא
 .תוא ןרעלעה סָאװ ןופ דיל סָאד ןעגניז רימָאל



 דלַאװ ןיא

 ,ןגייווצ יד ןרעביפ םיוב ןפיוא
 ;טנעה יד ןרעביפ רימ ףיוא ןוא
 ,ןגייל וצ ךיז ןגעוו טרעהעגפיוא בָאה'כ
 .טנעקרעד טינ ץלַא ךָאנ --- תמא ןיימ ןוא

 ,רעפיט סע ךיא ליפרעד טסברַאה ןיא
 ,לייצ ךיא סעגר עטעקַאנ עלַא
 ,רעפיצ ףיוא רעפיצ ןָא עברוה ךיא
 ,לייט ַא --- ךָאנ ץלַא זיא "לוכה-ךס רעד

 - ,ןעמָארטש ךיז ןעלקייק גרַאב ןופ
 ,טינַארג ןטסקרַאטש םעד ןעלציּפעצ
 ,ןעמָאז יא ,ןדמַאז יא טימ-ןעמענ
 ,טימ טינ ייז ןעמענ ךימ רעבָא

  ןריפ ךיז זָאל ,ןײלַא ןענַאּפש ךיא םענ
 ,ןייא-געוו ,סיוא-געוו --- ןטָאש ןיימ ךָאנ
 ןריט ענרוּפרוּפ יד ןיא ןײרַא; ןַאּפש
 ,ןייש-טנווָא ןיא דלַאװרוא ןופ

 ,ןדנוצעג ןעמַאלפ ןיא ןציּפש עלַא
 ,טלַאק ןוא טנטָאשרַאפ --- ןטנורג יד
 ןדנוב עטלַארוא ףיוא-ןךבעל סע
 ,דלַאװ ןקיטסברַאה םעד ןוא רימ ןשיווצ

 ןקוצ ַא ךרוד טמענ ןעלסקַא עניימ
 ,ךָאמ ןקירָאה ןרירנָא ןופ
 ןקור ןיימ ןופ גנעל רעד רעביא ןוא

 .ךָאטש ַא ךָאנ ךָאטש ַא ךיז טישעצ

 ,עיָאו ןקיכליה ַא טיג טסורב ןיימ
 ,גילפ זיב היח ןופ ,עלַא ןוא
 האנה ןוא דיירפ טימ ךימ ףיוא-ןעמענ

 ,קירוצ קיכליה ןרעפטנע ןוא |

 ןעיצ םענ'כ יװ ןיילַא טינ עז ךיא
 --:טנעה טימ ןוא ינק טימ ךיז טנורג םוצ
 ?ןעינק ךיא וט ריד רַאפ יצ ,טָאג ,ָא
 ?טנעקרעד ךעלדנע ךיד ךיא בָאה יצ
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 רעדיוו ןוא ,דלַאװ םענופ סױרַא ייג'כ

 ,טָארט םענעטסָאמעג טימ ןַאּפש ךיא
 רעדילג עניימ עלַא ןופ טקעמש סע ןוא
 ,טָאג טימ ןוא ףלָאװ טימ ןוא ךָאמ טימ

 ר ב ד מ

 / =- רעגנילק םעד ןופ טנעה עקנילפ
 -- ,ביול ןופ רעקעלג ןיא ןעגנילק סָאװ
 רעגניפ עלַא ערעייא ןיירא טוט

 .ביוטש ןטלַאק טסטייקנסעגרַאפ = ןיפצ =

 ,רעטיוועג א ךרוד טייג בייל ןיימ ךרוד
 :טבײלברַאֿפ גנורעטשעצ יד כייל ןיימ ןיא

 ,רעטימעג עטגירקעצ ןופ סָאה רעד טינ

 ,טביײרטרַאפ תולג ןיא טפַאשביל יד רָאנ

 ,ןעמלַאּפ ענעסקַאװעצ ןופ דנַא"ל ַא ןיא
 ,ןירג ןקיבייא ןופ דנַאל ַא ןיא
 ןעמעלַאכָאנ ןלתאטַאפ ןופ גנַאזעג סָאד

 יז ןטלַארוא ןתמא םעד טגירק

 ,ןגייפ ןוא ןעלטייט ןופ קינָאהד טניר סע
 ,סינ יד ןעגנעה ךעלגניריוא יו

 ,ןגיווש עשרבדמ סָאד ךרָאה -- וד רעבָא
 ,סיפ ענייד וצ דימש ןרָאד םוצ ןוא



 רעדער יד רעטנוא

 יקסווָאלטישז סםייח ר"ד וצ

 ,טגָאזעג ןתמא ןוא טפָארטשעג טפאה איבנ רע1
 -- ,ןסירעג קלָאפ ןגייא ןייז ןופ ןסַאּפ ןביז ןוא
 טגפאלש סָאװ ,דרעוװש ַא ןייז טגעלפ רעבָא טרָאװ ןייז
 .ןסיוועג םענעגייא סאיבנ םעד רעביא טשרעוצ

 ,ןייװעג ןוא םימחר טימ ןעוועג לופ זיא ץרַאה ןייז
 --- ,הדירמ ןֹוא תונשקע ןופ ןטונימ ןיא וליפא
 ןייטש-הליקס ןטרַאה םעד טשוקעג רע טזה ?לָאמ ליפיוו ןוא
 .הדירי ןוא לַאפכרוד רַאפ ףָארטש עטנידרַאפ ַא יו

 ,ףָארטש רעזייב ןופ רזג ןיא ,לָאמַא טָאה רע זַא ןוא
 -- ןעמַאלּפ סטָאג ןעזרעד טנעה סרושַא---סהערּפ ןיא
 : ףוס ןופ טרָאװ סָאד ץרַאה ןייז ןיא טָאה ןזטעג ןערב ַא
 ,ןעמַאזוצ םיא טימ ךיא ןיב---םוא טמוק קלָאפ ןיימ ---

 ,ךיילג איבנ ןפרַאש ןטימ רזג טסגנערב וד ךיוא

 --- :םיִנּפ ןיא ןתמא עזייב זדנוא טספרַאװ ןוא
 ,ךייר עטירד סָאד -- טנייה ;לבב ,םירצמ --- לָאמַא
 | ,םינילת ערעזדנוא קדצ זיב טסבייהרעד

 ,ןייזדר םייב רעטקינײּפרַאפ רעד ןגָאז לָאז סָאװ רתאנ
 --+ ןרעטש ןייז ףיוא טסגנַא-טיוט ןוא טולב טימ טנערב קדצ ןעוו
 ,ןייועג ןופ שטתאכ תוא ןייא טרָאװ ןייד ןיא זיא ואוו ָא
 ?ןרערט ןופ ץילב ןייא גיוא ןייד ןיא זיא ואוו ָא

 ,טביילגרַאפ ריד ןיא ןענייז רימ ןוא ,רערעזדנוא ךירדמ טסיב
 ; רעדעפ ןייד ןיא המזדנ ךיוא רָאנ ,ןיד רָאנ טינ ןכוז רימ
 ---טביוטשעצ ךייא טָאה טנייפ רעד : טסגָאז ןוא טציא וטסמוק זיא
 !רעדער ענייז רעטנוא ןגיל ךייא טסייה רעוו---? סאו ונ

 ,הנס ַא ןוא ,ךעטסַאּפ ַא ןוא ,רבדמ ַא *לָאמַא ןעוועג
 ;ןושלדךסּפעש ַא טימ עדַאטס ַא לָאמַא ןעוועג
 .עמ ןייק ,ךרָאש ןייק .ליטש טציא .זיא רבדמ ןיא
 ןשַאלרַאפ הנס רעד ,טקוצרַאפ טגיל עדַאטס יד
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 ! ףָאש ןייז ןָא ךעטסַאּפ רעד ןיהַא ךיז טוט ואוו ןוא
 -- !המחנ טציא ןעניפעג ןיילַא ךיז רַאפ רע זיק ואוו ןוא
 ,ףוס רעד םוא טנַאּפש טלעוװ רעד ןופ ןכייה עלַא ףיוא
 ,המשנ ענעסּפעש רעזדנוא לגענ ענייז ןיא טּפעלש ןוא

 ַאנָאירַא רבדמ ןיא טכַאנ עסייוו

 ן

 ,ַאגָארַא רבדמ ןיא טכַאנ עסייו}
 ,טכיל ןיא ןרעווילג ןרָאד ןוא ןייטש
 | הנבל ענעגנַאגעגפיוא ע"לופ
 .טכיזעג ריא רעדנַאנופ טיירב טנפע

 --- ןטייו ליפיוזַא ףיוא ןגיוא רָאּפ ןייא
 + -- .םורַא ייז ןעמענ ןטייז עלַא
 ןטייצ סחלשותמ ןופ זָאנ עגנַאל
 ,םורק לסיבַא טיירדרַאפ ליומ ַא ןוא

 ןרָאד ַא רעטנוא ןופ ץעגרע גנולצולּפ
 --- .ןערב ַא ןעמעוו ךָאנ ןופ קילב ַא טיג
 ןרהאצ ןיא ףיוא טינ ילג ,סהדנבל גיוא
 ןעזרעד קילב סנטייווצ ַא טסָאה וד ביוא

 ,ןפָאלש ןיא יוו-ייס טייגרַאפ גיוא-רבדמ

 --- ,טכַאמרַאפ ןיוש טייקדנילב ןיא סע זיא טָא

 ןפָא םינּפ ןייד טימ ,הנב"ל ,שרעה

 .טכַאנ רעצנַאג רעד ךרוד גיצנייאנואנייא

 ,רעמולש ןוא ףָאלש רעביא ,הנבל ,שרעה
 --- ,ןגָאצ ַא טימ יצ ,ּפיל ַא טימ לּפַאצ ַא ביג
 רעמורק סָאװטע רעד ליומ ןייד לָאז
 ןָאט לכיימש ַא ךעלרעטומ ןוא ךייוו
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 רבדמ ןיא גנילירפ

 -- ןעלגיה עקינרָאד .רעבירג עקימייק
 ?ייז ךרוד ןענַאּפש ןזָאל ךיז לָאז רעוו
 ןעלגיּפש עכע"ליולב ןיא קיטנָאזירָאה-טייוו
 .יינש ןקינוי ןיא סיקַאר ןעמולח

 ןעמוק טינ טעװ יינש .ןדניוושרַאפ סיקַאר
 ,טכַאמש ןיא רבדמ רעשינָאזירַא-לעג
 ,ןעמוטש ןסוטקַאק ,ןטשרזד ןסוטקַאק
 .טכַאג ףיוא ןטרַאװ ,טנוװָא ףיוא ןטרַאװ

 ןעיירפ ךיז לָאז רעוו .רבדמ ןיא גנילירפ
 ?לעפ רעקידרע רעטרעווילגרַאפ רעד טימ
 ? ןעייז ָאד לָאז רעוװ ,ןרעקַא ָאד לָאז רעוו
 ?לעוװש ַא ןופ סורג ַא ןעגנערב ָאד לז רעוו

 ןטלָאשרַאפ טָאה רע ןוא טקידיײלַאב טָאה רעוו
 --- ? טָארט סרערעקַא ןַא ןריּפש וצ טינ דרע
 --  ןטלָאק ןקינרָאד ןופ רעמנמניעג סָאד קעוו
 .טָאג ןטעקַאנ ןטרעּפכורּפַאב-טינ ןופ

 ,טרעקַאעג טינ סרעוו סָאװ דרע טימ דייילטימ

 ---טרָאּפעג טינ טרעוו סָאװ טָאג טימ דיילטימ

 רעקַאלפ ןטעקַאנ ןקיגאטבלַאה ןייז ןיא
 .טרָאװ ןיימ ךיוא טנערברַאפ טרעוו טײהרעטעקַאנ

 ןעלגיה עקיכעטש ךרוד ןזָאל ךיז לָאז רעוו
 --- ?טכַארט ןקינייטש לָאמ ןטייווצ ַא ןקעוו
 ןעלגילפ-ןסוטקַאק ןופ רעטנַאלּפעג ןיא זַא
 .טכַאנ ףיוא ךיז טרַאורעד סוטנוװו שביוק ןײלַא טָאג
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 גרעב:יקַאר רעדַאנַאק יד ייב

 ז-רומולח סנעמעלַא ןיוש ייז ןבָאה טמולחעגסיוא
 ,ייר ףיוא ייר טמערופעג-טָאג ךיז ןעמערוט ייז טניז
 סעמייהעג-סקידעקערש סעּפע ןופ רוּפש ןָא ראג יו ,עז
 .יינש רעסייוו-קיבייא רעד ייז ףיוא טגי"ל ןפָא

 ןרירפ טמענ בייל סנשטנעמ סָאװ דלוש רעייז טינ רָאג
 ; *לָאמוצ ןייז רָאג ןָאק סע --- דנעלב ןלעה שבעניא
 ןרירַאב טנעה טימ םיא ןוא ,בייל זיא ןיילַא יינש
 ,לתאמעלַא ףיוא םיא טימ ךיז ןסיגנעמַאזוצ : טניימ

 ,טייקדליוו יא ,טסָארפ יא לָאמַא ןיילַא ןיב ךיא ,עז
 --- ,ּפָארט ןרָאלק טימ ָאד ןפָא סע גָאז ךיא ןוא

 טייקדלימ ןיא ףיוא-טכיול ןיילַא תוירזכַא יד
 .ּפָאק ןטניורקעג-סייוו ןופ ךייח עמַאס רעד ףיוא

 ,תומוקמ עטמערוטעגפיוא ןעגנַאגעגייברַאפ רהאנ
 -- ייַנׁש רעייז ןופ טכיל םוצ טקוקעגפיורַא רָאנ
 --- תומולח סנעמעלַא ןיוש ייז ןבָאה טמולחעגסיוא
 ,ייז ףיוא םולח ןיימ ךיוא רעטמולזדעגסיוא ןַא טגיל

 קָאר ןדימ ןטלַא ןַא ןגעוו טענָאס

 ,רעגנעה ןפיוא טלמערד ,רעטסערּפעג-טינ ַא ,קָאר רע1
 ,ּפָארַא טקניז רענלמאק רעד רעטרעטַאמעגסױא ןַא
 ָּאנק וצ ּפָאנק ןופ ךיז טעבנג ןטָאש רעצרַאװש ַא
 .רעגנעל רעטייווצ רעד ןופ עלָאּפ ןייא קעװַא טיצ ןוא

 ,רעגנערדַאב רערעטצניפ ַא---טסקַאװ ןוא טסקַאװ ןטָאש רעד
 --- .ּפָאק ַא יװ רענלגאק ןופ סױרַא רָאג רע טרַאּפש טָא
 ,ּפָא ךיז טפור רעטייווצ רעד---ץכערק ַא טוט ?לסקַא ןייא
 .רעגנע ןוא ץלַא רעגנע רענלָאק םעד םעלק ןיא טרעוו'ס ןוא

 --- .טענ ענייז עלַא ךרוד ךרוד-טפיול טבָארטש-רעביפ ַא
 :טעּפש וצ ןיוש רעבָא--למערד ןופ ףיוא ךיז טּפַאכ רע
 .ןצַאלּפ ןיא ןיוש ןענייז ןעגנַאגרַאפ ךעטש עטסרעמ יד

 --- ךָאטש ןטזָאלעגיײרפ ןיא ךיז ןגיו סעלהנּפ יד
 -- ךָאפ ַא ,ילפ-רעטַאלפ ַא לָאמַאטימ ןביג ייז
 ןצַא 7 עדייב ףיוא ףיוא-ןעילג ןקעלפ עטיור ןוא



 ןענונ עגנַאל ןגעוו דיל

 ,ןענונ עגנַאל ,ךייא ןיא
 ,דימ לָאמטּפָא ךימ ןכַאמ סבגוו

 ,ןענופעג ור טנייהד ךיא בָאה
 .דיל ַא קנַאד ןופ ךייא גניז ךיא ןוא

 טייקליטש רעייא ןופ תוטשּפ יד
 --- גייב ןייק ךיז ןבעג וצ טינ

 ,טייקדלימ טימ ץרַאה ןיימ ןָא טליפ
 .גיוא ןיימ קיטכיזכרוד טכַאמ ןוא

 ,רעמייב ןופ דלַאװ ַא יו ךיז טקערטש ריא
 ,גולק-טפושיכרַאפ טעינַאמ ריא ןוא

 רמוש ַא ד"לַאװ רעד טרעו טָא ןוא

 .גנעג :ץצענערג ַא יװ טקניוװ ןוא

 ,ןפוס עקינונ-גנַאל ,ךייא ןתבצ
 ה רעטלּפָאט רעד טלָאװ ןיהואוו
 ןפָאלרעד טלָאװ ןיהואוו ? ןכָארקרַאפ
 ?פ רעד ורמוא רעקיליונק ןייז ןיא

 למיג ןופ ןרנצוועג טלָאװ סָאװ ןוא
 ? ףוג ןטיירדעגרעביא ןייז טימ
 ,למיה שבוצ ךיז טסייר סָאװ ,דמל ןטימ ןוא
 ?ףוק ןקידנעקניה ןטימ ןוא

 ןטיהרַאפ טלָאװ רעוו דוי םעד

 ?טעלק ןוא טייקנ?לַאפרַאפ ןופ
 --ךטינשעצ לטרעפ ףיוא ןרעוו ןופ ןוא

 ? םעמ ןקיבײל ,ןרעווש םעד

 ןפָאכ עקיברָאה יד ןטלָאװ יו ןוא
 --- דנַאנַאכָאנ ברָאה רעייז ןגננצרטרַאפ
 ןפָאלש לָאמַא וצ טינ ןלַאפ ייז ןעוו
 ? דנַאר ןקינונ-גנַאל םייב
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 ,ןענונ עקיפוס ,ךייא לתצמנייא טינ בָאה
 ,טגָאיעג הרוש ןיימ ןופ סעכ טימ
 ןענופעג טנייה טשרע---עז ןוא
 ,טגָאמרַאפ ריא ור ןוא ןח ליפיוו

 -- זיא סיורג טינ ךייא םורַא םיור רעד
 .גנַאזעג רַאפ גונעג סיורג ךָאד
 תויתוא עֶלַא טימ ןעמַאזוצ
 ,קנַאד ןופ דיל ַא ךייא גניז ךיא



 המלש ךלמ רעד

1 

 .דלַאװ ַא רעביא טנַאּפש המלש ך"למ רע }
 ,ָאטינ זיא תימלוש : טמעלקעג זיא ץרַאה ןייז
 --- דלַאפ ַא רעביא דלַאפ ַא --- דיילק ןייז ןופ ןגערב יד
 .העש-טגווָא ןיא ןרעטַאלפ סנטָאש יו

 ;לוק ןפיוא טרעמָאי המלש ךלמ רעד
 ,ןזנרג ןוא ךָאמ ןיא ןיירַא טקניז לוק ןייז
 ,לתנמַא ןטימ סיוא זיא'ס :טסייו ךלמ רעד
 ,ןזָא"לרַאפ עדייב ןענייז --- תימלוש ייס ,רע ייס

  ןענייו וצ ךיז טמעשעג המלש טלָאװ ןשטנעמ רַאפ
 ,רַאפרעד קעװַא רע זיא דזלַאװ ןדליוװ ןיא
 ,ןעניימ ןָא טבייה רע סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד
 .רַאנ רעסיורג ַא טרעוו ,םכחד רעד ,רע זַא

 ,רעטמעשרַאפ-רעטגיזַאב ַא ןייטש טביילב ךלמ רעד
 ,רע טמענעצ גנולפייווצרַאפ ןיא סמערָא עדייב ענייז

2 

 ,ןעװעג רעטסגילק רעד ךלמ רעד זיא טנייה זיב
 ,ךַאז רעדעװטעי ןופ המשנ יד טקעלּפטנַא
 ,ןעשעג ןבעל ןיא ןגרָאמ טעוו'ס סָאװ טסואוועג
 .ךַארּפש יד תויח ןוא לגייפ ןופ ןענַאטשרַאפ

 טלעוו יד ןרתאוועג זיא לָאמַאטימ טָא ןוא

 ,רעסעלש ןביז ףיוא ןסנתגלשרַאפ יוו םיא רַאפ
 ,ט"לעק ַא טימ ּפָא טצעז ןזָארג ןוא רעמייב ןופ
 .רעסעמ יװ ןעקנַאלב ןע"לבָאנש עשלגייפ ןוא

 ,רעטרעוו עטפושיכרַאפ טימ רעמ טינ ןדייר ייז
 ; דיירפ רעקילַארטש טימ טינ רעמ ןרעטַאלפ ייז

 -- רעטרע ענעגרָאברַאפ ערעייז ןופ תויח ןוא

 ,דײשַאב ןייק רעמ סינ תרודיח ףיוא ןביג ייז

 רענייצ עקיריג טימ ןערישטש ןוא ןגיל ייז
 .רענייב ןופ גנוקַאנק ךָאנ ןוא טולב ךָאנ גנוטסולג ןיא
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 ;דלַאװ רעד טעיָאװ סע ןוא טליב סע ןוא טילש סע
 ,טטכעלש טימ טעקירב ןוא טעקיה ןוא טעקיכ רע
 ,דלַאװג ןיא ךיז טייגרַאפ ןוא סַאה טימ טעטיש רע
 ץכערק ַא ןופ ץכערק ַא רעדנַאנופ טלגענ ןוא

 ,טולב טימ ןוא ןייב טימ ןוא טיוה טימ ןעמַאוצ
 ,טבערעאו ַא ,לכירק ַא---עטסמוטש סָאד ,עטסליטש סָאד
 םומ םעגטפירט טימ ,הזעה טימ ךיז ןָא טמענ
 .םירגּפ טימ עּפוק ףיוא הדועס ַא טעװַארּפ ןוא

 ,ןרָאד ַא יװ טציּפשרַאפ טרעוו סנייוו ַא לגייווצ ַא
 ,םס ןכעלטיוט טימ ןפירט סעדעגַאי ןוא

 ,ןוָאצ ןשרעברַאּפש ַא טימ טקיּפ ,טקיּפ לבלעווש א
 .םַאטש ןטסקיטכעמ םעד ןסערפעצ ןבלימ ןוא

 גנוריּפש רעטלּפָאט טימ ךלמ רעד טעז ץלַא סָאד
 ,גנוריוודַאפ ןופ העש ןיא ,טנלע ןייז ןופ העש ןיא

4 

 .טוג טינ ןברַאטש זיב ךלמ םעד טרעוװ ,יוא ,יױא
 .ןָאט וצ סָאװ ךיז טימ ,ךלמ רעד ,טינ טסייוו וע
 /--- טונימ רעדעי טימ רעט"לעק ,רערעטצניפ טרעוו'ס

 | ןָאצ ַא ןָא ןָאצ ַא ךלמ םעד ןּפַאלק טמענ

 טסוק א וצ דרע רעד וצ פנארַא ךיז טזָאל רע
 :"לטעלב ןוא לגייוצ וצ טשלזדרַאפ טהנעט ןוא
 ,טסואוורעד עלַא ןיוש ךיז ריא טָאה ןענַאװ ןופ

 :לטערש ןוא םערָאװ ןוֿפ רעסערג טינ ןיב ךיא זַא

 ,לזעה ןוא לסקופ זיא ןעגנַאגרעד ןענַאװ ןופ

 ---טבירטַאב ןיב ךיא זַא ,ןזָאלרַאפ ןיב ךיא זַא
 ---לזערג זיב "לביוטש ןופ---גערפ ךימ לָאז ץלַא זַא

 ?טבילעג תמא ןַא ףיוא רעוו ןעוו ךימ טגנגה יצ

 ןדָאלעגנָא לענש ױזַא דלַאװו םעד טָאהד רעוו ןוא

 ז ןדאגש ףיוא ןוא גורטַאב ףיוא ,קירוצ טייקדליוו טימ
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 :טרַאװ רע ןוא טגיל רע---המלש ךלמ רע 1
 ,טרָאפ ךיז ןגָארטרעד רשפא טעװ עמיטש ַא
 ,טרַאצ ןוא קיביגרַאפ ףורּפתצ ןַא -- ןכייצ ַא
 ,טרָאװ ןיא ןעגניזעצ רעדיו ךיז טעװ דלַאװ ןוא

 ןָארג םוצ ךיז טקוב רע -- המלש ךלמ רעד
 ,ןפיילש עדייב ענייז ןיא ּפַאלקעג-רעמַאה טימ
 זָאל ַא םבערוטש טימ ךיז טיג טניווןופצ ַא
 ,ןפייר טימ יוװ ױזַא ןייא ּפָאק ןייז טרעמַאלק ןוא

 ןגיל טכיילב טכַאמנָא ןיא המלש ךלמו רעד
 ,טכַאמרַאפ ןגיוא טיִמ ןהעש עגנַאל ףיוא

 ןגיו ךיז רעדיו טמענ ןוא ףיוא רע טייטש ךגגנרעד
 ,טכַאנ עצנַאג יד רענרעד ןוא רעמייב ןשיווצ

 ןרָאד ןֹוא םיוב ןשיווצ םיא טימ ןעמַאזוצ ןוא
 .ןרָאה סהנבל קיזיּפש-ייװצ םוא ךיז טגיוו

6 

 --- טסעגרַאפ ןעמָאנ ןייז המלש ךלמ רע1
 .טרימשאב גנובלַאז טימ ןיא בייל ןייז זַא ,טסעגרַאפ

 טסעניעקשערעמ ַא ןיא ינק יד זיב טקניז רע
 ,טריקַאטַא זייב רעטנזיוט ןופ ךיילג טרעוו ןוא

 סױרַא םירבא ענייז םיוק טעװעטַאר רע
 .ןעגניר עשיגנַאלש ןָא רעדיוװ ןָא ךיז טסיוטש ןוא
 -- סיוא-גניר ןוא ןייא-גניר קיגַאזגיז טרעּפיה רע
 ןעגנירּפש וצ ךלמ ןפיוא טיירגעג טייטש ףלָאװ טשרע

 .רעטנָאלּפעג-ןגעטש ןיא ךיז טיירדרַאפ ךלמ רעד
 | ןערב ַא חומ ןייז ןיא טוט סע ןענַאװ זיב
 :רע טנַאמרעד ךלמ םעד ןוא ,טרָאװ ַא --- ןעמהאנ ַא
  .ןעוועג םיריש יד ןופ ריש ַא זיא לָאמַא

 ,םולח ַא ןופ סנ ַא --- תימלוש ַא -- שטנעמ ַא
 3 ,םילבה לבה ןופ ן'העש ןיא םולח
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 טזילבטנַא רעּפרעק ןקיטכיל ןייז ךלמ רעד
 -- ויּפש ןקהנבל ןופ ףרַאש רעד ןגעקטנַא

 ,טסייה רע המלש זַא ,גנולצולּפ םיא סע טנַאמױעד

 .זיא רע יװ רעמ סעּפע ןייז ףרַאד המלש ןוא

 יצ ַא טייקטנאוועג טימ טנַאה ןייז המלש טיג

 -- הנבל רעסייוו רעד ןופ ףרַאש יד ןָא טריר ןוא

 | ינק ענייז ףיוא-ןצנַאט ריר ַאזַא ךפצנ ןוא

 -- הגכס רעדעי ךרוד ןענַאּפש ךיז ןזָאל ןוא

 ,ןסירעצ תויזד ןופ ןרעװ וצ ארומ ןָא
 -- טלעק ןוא רעגנוה ןופ ןייגסיוא רַאפ ארומ ןָא
 ,ןסיוועג ןייז ןייז ליוו הדנבל יו סייוו *לייוו
 .טלעוו רעד וצ טָארט ןייז --- הנבל יװ ףרַאש ןוא

 ; םולח ןייז --- תרונבל עלַא ןופ רעסייוו ןוא

 ,םילשמ עלַא וצ לשמ ַא --- םולח ןייז



 ? טכוזעג בָאה'כ סָאװ ור יד סָאד זיא

1 

 .,ןזָארג ענעטינשעגּפָא ,עניילק ,ךייא }צ
 --- ,ןזָאלרעטנורַא ךיז ,ןגייברַאפ ךיז
 ,םיובלּפע םעד ןופ לצרתצוו עמַאס םוצ ךיוא ןוא
 ,םייל ןוא ןייטש ןשיוצ טקיטסעפרַאפ טור סָאװ

 טכורפ ענייז ןוא םיוב םענופ טייקליטש יד

 -- .רעדילג עניימ עלַא ךרוד ךרודַא-טגנירד

 / טכוזעג בָאה'כ סָאװ ור יד סָאד זיא

 ?רעדיל טימ ןוא ןשטנעמ טימ קידנעלגנַאר ךיז

 ,העש-טנווָא רעטסליטש ןיא ,םביובלּפע ,ָא
 ?ןעגנורדעגניירַא רימ ןיא טינ וטסרעוװ יצ
 ָאד ןיב ךיא זַא רָאג וטסכַארט רשפא ןוא
 -- !ןעגנולשעגנייא ןרעו וצ ריד ןיא ידכ

 ,ענעטינשעגּפָא ןזתארג ,ריא טסייו יצ ,ריא ךיוא

 --+ ענעטיברַאפ ןרעדנַא ןיא סנייא ןרעוו ןופ דוס םעד

2 

 --- ןיײרַא זיא לוגליג ַא יװ ןעמעוו ןיא רעװ א
 | ,זָארג ןיא ,םױבלּפע ןיא ךיא יצ
 ןייש-ברעמ עטצעל יד -- ? רימ ןיא ייז יצ
 ,זָאר ןעיולב טימ ןעמעלַא זדנוא טקעדרַאפ

 ,דלעפ ןטימ ןפיוא זדנוא טקעדרַאפ ןייש יד
 --- ;ןעקנוזרַאפ ףיט דלַאװ-דליװ ןיא ןיילַא טרעוו ןוא

 ,טלעוק ריד ןיא סעּפע יו לָאמַאטימ וטסריּפשרעד
 .ןעקנורטעג לַאװק-לצרָאװ ַא ןופ טלָאװ ףוג ןייד רֹנַמנג יו

 טנעה ענייד ךיז טכעלפעצ ַא ןביג קיגייװצ ןוא
 ,ןדָאלעגנָא גנואילב טימ ןוא קיּפסָאנק ןרעוװ ןוא
 ,טדנעוועג דרע רעד וצ ,ןציּפש-רעגניפ עלַא ןוא
 ,ןדָאב םוצ ךיז ןעיצ ןעמענ עלופ סרעדָאי טימ
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 ןטייב ןופ טכעלפעגיזָארג סָאד ןָא ןריר ייז
 הר רעקידנטָאש ןיא ךיז ןליק ןוא
 ,ןטייווצ םוצ ךיילג רעביא טיג רעגניפ ןייא ןוא
 .וצ םיא וצ ךיז טריר טפַאשביל טימ דרע זַא

 ןרעדנבג ןוא בעוועג-טיוה ,רענייב ע"לַא ךרוד
 ןרעדָאי ןוא בייל-לּפע ןופ ןייוו רעד ךרוד-טייג

3 

 -- טנעענעג העש רעטעּפש וצ טכַאנ | ||
 .לבענ ןיא טליהרַאפ םיוב ןוא זָארג טימ טסרעוו וד
 ,טנעה ענייז רעטיצ ַא לָאמַאטימ ןביג סע

3 

 לּפע עלַא וצ גָארט א ךיז רעטיצ רעד טיג'ס ןוא

 טולב ןייד טמָארטש סע  ץיה ןוא טסַאה טימ

 ,רעטעלב עלַא ךרוד ןוא ןגייווצ עלַא ךרוד
 טונימ רעטרעטַאלפעגפיוא רעדעי טימ טרעוו ןוא

 רעטעּפש עגר ַא טימ ןוא ,רעקימָארטש ץלַא

 ,יירשעג ַא ןביג ןע"לצרָאװ עטספיט עמַאס יד

 --- .רעביפ ַא ךרוד טייג םַאטש ןצנַאג םעד ךרוד זַא

 יירדעג-טניוו ַא ןיא יו ףיוא-ןליורג לּפע יד

 .רעבירג עטסיו רעביא ןרעוו-ןטָאשעצ ןופ גנונַא ןיא

 ןייא ןעלצרָאװ יד ךיז ןליטש סע םיוק םביוק
 ןליטש טינ ךיז ןענָאק רעבָא ןגייווצ יז
 ,ןיײרַא ייז ןיא זיא סתצוו ,ץרַאה ןופ טולב'ס ןענַאװ זיב
 | ןליק ךיז ןוא ןשעל ךיז ןײלַא ןָא טבייה

 ,ןרעדָאי ןוא םיױבלּפע ןיא ,טכַאנ רעגנַאל רעד ךרוד ןוא

 ןרעדהצ ןופ ןייוועג "ןיד ַא טריסלוּפ ,טרירביוו



 עטַאל רעלעג רעד ץעוװ רעדיל

 עטַאל עלעג יד סױא טעז ||
 דוד-ןגמ ןצרַאװש רעדָא ,ןטיור ַא טימ
 --- דנַאליצַאנ ןיא דיי ַא ןופ םערָא ןפיוא
 !ייננש-רעבמעצעד ַא ןופ ןָאפ ןסייוו ןפיוא

 עטַאל עלעג ַא ןעזעגסיוא טלָאװ יו
 דוד-ןגמ ןצרַאװש רעדָא ,ןטױר ַא טימ

 ןיז ןוא יורפ ןיימ ןופ םערגצ ןפיוא
 -- םערָא םענעגייא ןיימ ףיוא ןוא
 ?יינש רעקרָאירינ ַא ןופ ןָאפ ןסייוו ןפיוא

 | --- רָאװרַאפ
 ,חומ ןיא קומ ַא יו טרעבגע עגַארפ יד
 .ץרַאה סָאד טסע םערָאװ ַא יו עגַארפ יד

  +רעטרעוו טימ ןייז אצוי רָאנ סצוורַאפ ןוא
 טכילפ-תודחא עלופ יד ןָאט טינ סָאװרַאפ ןוא

 םערָא ןפיוא ןָאטנָא טינ עקַאט ןיילַא ןוא
 דוד"ךגמ ןטימ עטַאל עלעג עטרעשַאב יד |

 ,ןי"לרעב ןיא יו קרתצי-ינ ןיא הדעו םע ינפל
 !ןיוו ןיא יו עװקסָאמ ןיא ןוא ןָאדנָאל ןיא ,זירַאּפ ןיא

 - === רָאװרַאפ
 ,חומ ןיא קומ ַא יו טרעבגע עגַארפ יד
 .ץרַאה סָאד טסע םערָאװ ַא יו עגַארפ יד

 ןלַאפעגסױרַא טנייה זיא יינש רעטשרע

 ,קרַאּפ ןרעביא ךעלטילש ףיוא ךיז ןגָארט רעדניק

 .ירשעג-דיירפ טימ טליפעגנתא זיא טפול יד ןוא
 ,ייבש ןסייו םעד ביל ,רעדניק יד יו ,ךיא בָאה
 -- .ולסיכ שדוח םעד ביל ךיא בָאה רעדנוזַאב ןוא

 / טייוו ץעגרע ,טייוו ץעגרע)

 (רענעגנַאפעג ַא יינש ןיא טגיל
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 ,בקעי ןופ ןוא קחצי ןופ ,םבהרבא ןופ ,רעיירטעג טָאג ,ָא

 -- ;רעניימ עביל רעד טנ רַאפ טינ ךימ  ףָארטש
 --- ,שרעדנַא סעּפע רַאפ ָאי ךימ ףָארטש
 סיוא טינ טענק ךיא סָאװרַאפ ,ָאי ךימ ףָארטש
 ,השמ ןייק ייגש רעקרָאי-װנ םענעטלעז םענופ
 ,יניס גרַאב ןייק טינ ייגש ןופ ךַאמ ךיא סָאװרַאפ ןוא
 ,ןרָאי-רעדניק עניימ ןיא לפזמַא ןָאט סע גע"ילפ ךיא יו

 םוא רעוו טלגגאוו ץעגרע)

 (רענעטָאשרַאפ ַא יינש ַא ףיט

 ןנצ טינ וט ךיא סָאװרַאפ ,קרַאטש ןוא ָאי ךימ ףָארטש

 דודרךגמ ןקידמערוט-סקעז םעד תמא ןַא ףיוא
 -- עטַאל רעלעג רעד ןופ ףוס-ןיא ןקידכע"לייק םעד ןוא
 ,דנַאל-רעקנעהד ןיא ןלארשי ןקיטומרעד וצ
 םערָא רעזדנוא ןבייהרעד ןוא ןביול וצ ןוא
 ברעה:סוחי רעזדנוא ןופ ץלָאטש םעד טימ
 ,טלעוו רערָאג רעד ןופ רעדנעל עלַא רעביא

 --- רָאװרַאפ
 ,חומ ןיא קומ ַא יו טרעבגע ענַארפ יד
 .ץרַאה סָאד טסע םערָאװ א ױו עגַארפ יד

 טייו ץעגרע ,טייוו ץעגרע)

 (ענעטָאבראפ סָאד דנַאל סָאד טגיל



 עטַאל רעלעג רעד רעטנוא
 דיל-גיוו ?

 עטַאל רעלעג רעד רעטנוא
 -- ,צ ןגיױא ענייד ךַאמ
 ,עטַאט ןייד זיא וַאכַאד ןיא
 .ויל-ויל ,דניק ןיימ ,ףָאלש

 ?רע טוט סָאװ וַאכַאד ןיא
 --- ?ואוו ,וַאכַאד זיא ואוו ןוא
 ,רעטוג ַא דיי ַא זיא עטַאט רעד
 .וד ךיוא דיי רעטוג ַא ייז

 עטַארג ןוא סָאלש םוצ ,טונק םוצ
 ; וצ-טלַאפ טולב ןיא ּפָאק ַא

 --- ,עטַאט ןייד טינ זיא'ס --- ןיינ ָא
 ,ויל-ויל --- ,דניק ,רעביפ טינ |

 ןקערשרעד טינ ךיד רעמ לעוו'כ
 ; דנואוו ןוא ייוו טימ ,טו"לב טימ
 ןקע טימ עטַאל יד זיא לָאמַא
 .דנור עטַאל יד זיא לָאמַא

 עטַאל יד טיור זיא לָאמַא

 לצעג יז זיא לָאמ רערעמ ןוא
 עטַאט זַא ,דניק ,םולח ,ָא
 .לעווש רעזדנוא ףיוא ךיז טזייװַאב

 ,ןפע ןַא ריט יד טיג רע
 ,ןײרַא בוטש ןיא טמוק רע
 ןפערט וצ לטעב-גנעה ןייד
 ?ןייז םיא רעווש לָאז סָאװרַאפ

 ,ןגיוו ,ןגיוו ךיד טמענ רע
 ; ןיילַא ןייא ךיז טגיוו ןוא
 ןגיל טביי"לב ,טגיל עטַאט רעד

 .ןייג טינ ַאכַאד ןיא ןיוש ןעמ ףרַאד

 יעטַאס ןייד --- רעקיבייא ןַא
 ,ור עקיבייא יד יוװ ױזַא
 -- עטאל עלעג יד יו ױזַא
 ,ויל-ויל ,דניק ןיימ ,ףתצלש
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 ווו

 ! עמש ,לארשי עמשי

 ,טגָאלקעג טינ ןבָאה רימ ,טנייוװעג טינ ןבפצה רימ
 ךַאלש ןטימ ןפיוא ןגעלעג זיא רעדעיַא רָאנ
 טגףגזעג ,טפול רעד ןיא יװ ,ןילַא ךיז וצ ןוא

 - :ַאזַא טייקיאייווצ ַא טימ
 ,ךַאל ,לארשי .,ךַאל
 !עמש ,לארשי עמש

 טכַאנ רעפיט זיב .ןָאטעג ױזַא רימ ןבָאה
 טכַאלעג ןוא ןטלַאהעג ךיז ןטייז יד ייב

 --- ,ךַאילש ןופ דמַאז ןוא טו"לב ןיא ךיז טלקייקעג ןוא
 טכַארקעג טָאה למיה ,טרעקַאלּפעג טָאה למיה

 -- .ַאֹזַא שינעכַארק ַא טימ
 ! ךתנהל ,ללעצרשי ,ךתאל

 --- ,טגיוועצ ךיז טָאה דרע ,ןטלָאּפשעצ ךיז טָאה דרע
 טרעהעג טינ ,רעמ ןעזעג טינ ךַאז ןייק ןיוש רימ ןבָאה
 .ךַארק ןופ יֵאוועג ןוא ןדלַאװג יד ןיא
 טקיטשרַאפ ןוא ןבָארגעגניײרַא רימ ןבָאה

 דרע ןופ ףיט רעד ןיא לגרומזג ןוא ּפיל
 --- .אזַא שינעקיטש ַא טימ
 ! עמש ,לארשי עמש

 טנַאּפשעג ןוא ןטָארטעג זדנוא רעביא
 - ,קירב ַא רעביא יו תולייח ײלרעלַא ןבָאה
 טנַאה ַא ,סרעזדנוא סופ ַא ךיז ןָאט בייה ַא טגעלפ עס זַא
 קירוצ ףיוא ןרעװ טרעדײלשעגּפָא סע טגעלפ
 ךַאז עדמערפ ַא קעװַא ךיז טרעדיילש סע יו
 --- .ַאזַא שינרעדיילש ַא טימ
 ! ךתצלל ,"לתצרשי ,ךתגלל

 .גָאלקעג ןייק טינ רעמ ,ןייוועג ןייק טינ רעמ

 ךַאלּפ ףיוא טכיילגעגסיוא רעדיוו זיא ץלַא
 --- אַאְזַא שינעכיילג ַא טימ
 ,גָאט זיא ןעוועג ןוא טכַאנ זיא ןעוועג ןוא

 ךַאז רעדעי ןיא ןייז רדס רעטייוו טעוו'ס ןוא
 --- גַאזַא טייקכעלטעג ַא טימ
 ,ךַאל ,לארשי ,ךַאל
 ! עמש ,לארשי עמש



 וש

 ןטרַאװרעד ךיז -- ןטרַאװ סָאװ יד

 בורג רעסייוו ,רעפיט ַא ןיא
 ; דניק ןטימ עמַאמ ןגיל
 בוטש ַא זיא'ס --- ןטכוד ךיז לואז
 --- דניזעגזיוה ַא בוטש ןיא ןוא

 ,רעטעּפש ןיא טכַאנ ןיא טרַאװ ןוא טגייל
 ,ןעמוק ד"לַאב טעוװ עטַאט רעד זַא
 רע טעװ טפַאשיירטעג ןייז ןיא ןוא
 ,ןעמוג ןייז ףיוא גנושטנעב ןעגנערב

 טסיירט ןעגנערב ,גנושטנעב ןעגנערב
 : וצרעד ןעגניזוצ טעװ ןוא
 ,טזיילרעד זיא רעד -- טּפָאלש סע רעוו
 . ,ויל"ויל-ויל : רעטשייוו עשז-טפָאלש

 ,ןטרַאװרעד ךיז --- ןטרַאװ סָאװ יד
 + םייּוקמ טרעוו םולח ַא ןוא
 רעטרַאה ַא דרע-רעטניוו ַא ףיוא
 .ןעור ןפרַאד סָאװ יד ןגיל

 ,דנַאל ןקידנברוח רעביא
 ,טניוומערוטש ןוא ײװַאז ךרוד
 ,טנַאּפש ןוא טלַאפ ,עטַאט רעד טגָאי
 ,דניק ןוא בייוו וצ ןָא טמוק ןוא

  רעדינ רעד וצ .ךיז טיירפרעד רע
 / ףגיוו ךיז ינק יד טימ רע טמענ
 רעדילג עלַא טימ לַאפ ַא טוט
 ,ןגי'*ל טביילב ןוא טפַאשיירטעג ןיא

 ,שביוש רעטיור ַא --- ןייצ יד ףיוא
 ,ור ןופ טכיל --- ןגיוא יד ןיא
 םיוק ,םיוק ,םיוק ןּפיל יד ןוא
 :וצרעד ןעגניזוצ ןעמענ

 עטרַאגעג העש ,עטשטנעבעג העש
 .,ןעור וצ ןתמא ןַא ףיוא

 ,ןטרַאװרעה ךיז --- ןטרַאװ סָאװ יד
 ,םייוקמ טרעוו םולח רעד ןוא
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 ֵצ

 !יינש רעסייוו ןיימ ,יינש רעסייוו ןיימ

 -- ייֿבש רעסייוו ןיימ ,יינש רעסייוו ןיימ
 יוזַא טברַאּפַאב ךיד טָאה רע ,גָאז
 ? ןעמָארטש-רעצרעה ןופ טולב ןטיור טימ
 ?ןעמָאנ סרעברַאפַאב םעד זיא יװ ןוא

 --- ןוז רעד וצ ןקוק עניימ ןגיוא יד
 ?ןופרעד סױרַא רעבָא טמוק סָאװ
 ,ןלייצרעד רימ טשינרָאג ןפאק ןוז יד
 .ןלייט טינ ךיז לרוג ןיימ טימ ןָאק ןוז יד

 ,ירפרעדניא ןעגנַאגעגפױא זיא ןוז ןעוו

 יה ןגעלעג טיור ענדָאמ סָאד ןיוש זיא

 ,ןכַאז ןעלַא ,ןשטנעמ עלַא ףיוא
 .ןכַאי"לש עלַא ןופ יינש םעד רָאג ףיוא

 טיור ןיא ענעקנוטעגנייא ןשטנעמ ןוא

 טיירב ןוא גנעל רעד ןיא ןענייז ןגעלעג

 --- .ןעמערב עטכַאמעגוצ ןיוש גנַאל ,ןיוש גנַאל טימ

 !ןעמעוו ייב ?דײשַאב ףיוא ןגערפ ןעמעוו ייב

 .גָאז .ָא ?יינש רעסייוו ,ןעמעוו ייב

 ,גָאט רעד שינעקניז ןייז ןיא טרעדינ סע

 ןגעוו עקידרעווילג עלַא רעביא ןוא

 .ןגעקטנַא רעמוקנָא ןַא ןופ ןמיס ןייק

 :ןײלַא ךיז וצ דער ךיא זַא ןוא

 --- ןייגרעטנוא םייב טלַאה ,םבינּפה ,טלעוו יד

 רעביא טינ רעמ סע גָאז ןוא ךיז ךיא ּפַאכרַאפ

 .רעביטש ןופ טײקמערַאװ ךָאנ שינעקנעב ןיא

 -- יינש רעסייוו ןיימ ,יינש רעסייוו ןיימ

 ;ייז ךָאנ קנעב ךיא סָאװ ,טינ טרַא ןשטנעמ יד

 ךיז גיינ ךיא ףוג רעייז וצ סףאוו ,טינ טרַא יז

 ,ךיז גייל ןוא ינק ךיא --- ךַאילש ןטימ ןיא

 ,טייז ייב טייז ןפוג ןשיװצ גיל ךיא

 -- טײטַאב טיור סָאד סָאװ טינ ץלַא ךָאנ סייוו ןוא

 ,עטיוט ,עטליקענּפָא רעדי"לג ףיוא טיור סָאד

 .עטיינשרַאפ ,עקיבייא ןכַאילש ףיוא טיור סָאד



 עו

 זדנוא טגנַאלרעד גָאט רעדעי

 -- םס רעכעב עלופ זדנוא טגנַאלרעד גָאט רעדע '
 --- .ז"רורושב עקידנליורג ןברוח ןוא טיוט ןגעוו
 ,םַאל ַא יו ןייז טוג ןגעוו םולח ןיימ טשינוצ טרעוו
 .תורוש עטליטשרַאפ ,עטקיאורַאב טימ רעדי"ל ןגעוו

 וואורּפ רעקידלושמוא ןיימ סיוא טנייה טעז שירַאנ ױזַא

 --} תמא ןַא ףיוא ןרירוצנָא םערָא ןכעלרעטָאפ סטָאג
 ,ףוג ןיימ טלעו רעד ןופ האמוט ןיא טקניז רעדיוו
 ,זמר ןייק ,רוּפש ןייק גנומערַאברעד ןוא דסח ןופ ןוא

 טנַאה סטָאג ןרירנָא וצ :ןעװעג רימ זיא רָאלק
 ,לביימש ןייז ךיוא ןרירוצנָא יואר ןרעוװ ןעמ ףרַאדַאב
 -- ,דנַאל ,שטנעמ ,היח :ןגָאז לכיימש ךרוד ןײלַא ןוא
 .לחומ תועשר ןוא דניז עלַא רַאפ ךייא ןענייז רימ ,טשטנעבעג טייז

 םס-רעלטיה ןופ געט ןיא---? ןייזילחומ רעבהא ךיא געמ יצ
 : ןועגיש ןופ ןכייצ ַא ּפיל ןיימ ףיוא ף=לכיימש טרעוו
 ,םַאל רעליטש ַא ןופ הניזדב רעד וצ ןעמוק טינ ןעק ךיא
 .ןעיָאװ טינ רעמ ךיוא ףלָאװ ַא יו רעבָא ןיוש ןעק ךיא

 ,וד ואוו ןייז וצ גנַאלרַאפ ןיימ ןיא ,טָאג ,לַאפכרוד ַא ןיב ךיא
 ; רעדיל עניימ ןוא רימ ףיוא זיוה-שביעגושמ סָאד טרַאװ סע
 ---ור ןבעג תמא ןַא ףיוא רימ טסלָאז וד טייצ ןיוש גנַאל זיא'ס
 ,רעדיוו סע גָאז ךיא ,לָאמַאכָאנ סע גָאז ךיא---גנַאל ןיוש ,גנַאל ןיוש
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 עוו

 ! עטַאל עלעג ,דובכ

 טנַאה ןיימ ןיא ןטלַאהעג בָאה ךיא
 --- טנַאװעג לעג לקיטש ַא|

 ;עטַאמש ַא יװ ןטשטיינקעצ ,ןטלבירדעצ ַא
 ליורג ןוא שינעמירק טימ טָאה'ס ןוא
 :ליומ ןיימ ךרוד ןסירעגכרוד ךיז
 !עטַאל עלעג יד ,עשידיי יד----יז זיא סָאד טָא

 : ץילב ַא ןָאטעג גיוא ןיימ ייברָאפ טָאה'ס ןוא
 -- ץיּפש רעיולב ַא שטיינק ןדעי ןשיווצ ןופ-
 ;דודךגמ םענופ ןציּפטש עמורק עיולב סקעז
 ,גָאלש ַא ןָאטעג זדלַאה םוצ טָאה'ס ןוא
 :גָאז רעסייה ַא ,טולב ןופ ץרוטשעג ַא יװ ױזַא
 ! דובכ רעיוילב רעד ,רעשידיי רעד---רע זיא סָאד טָא

 -- יֹוזַא טקיטשעג טסגנַא ןיימ בואה ךיא יו ןוא
 יירשעג ַא ךיז טגָאיעצ רימ רעביא טָאה

 ;רעדינ ךימ ןָאטעג ףרָאװ ַא טניוומערוטש ַא יו ןוא
 ,ירפ זיב טכַאנ רעצנַאג רעד ךרוד ,םעדכָאנ ןוא
 ,ירב ַא טנעה עניימ ףיוא ךיא בָאה טריּפשעג
 ,רעדילג וצ ,בייל וצ טרירעגוצ ךיז טלָאװ'כ יו

 ;םורק ןענייז ןציּפש יד סָאװ ,דובכ ָא
 םורַא ןּפַאכ ןשטיינק יד סָאװ ,דובכ ָא
 !עטַאבראה יד סעציילּפ יד ןוא סמערָא ד
 םָאװש ַא יו רעטּפַאזעגנָא ,דובכ א
 --- ,םָארגָאּפ טימ ןוא םשה-שודיק ,ןברוח טימ
 !עטַאל רעלעג רעד ףיוא טפַאשביל ןייד סיוא-טיירּפש



 עוו

 תוצח ןפור סע טגעלפ עטַאט רעד

 ;תוצח ןפור סע טגעלפ עטַאט רעד .טכַאנ עבלַאה
 ;האנק רעסיורג ַא טימ אנקמ תוצח םעד ןיב ךיא
 תוא ךָאנ תוא ךימ טגלָאפרַאפ עס זַא ,רָאי קיצפופ ןיוש
 ,הניכשה תולג ףיוא גנַאזעג-גָאלק סנטַאט םעד

 :ןָאט טגעלפ רע סָאװ עקיבלעזסָאד ,ךיז טכוד ,וט ךיא
 ,עטיוטעג-קידלושמוא ףיוא ןוא ןברוח ףיוא גָאלק ךיא
 ,ןָאצ ַא ףיוא ןָאצ ַא ,ליומ ןיימ ףיונוצ רע יו םעלק ךיא
 .עטיור ןייז דרָאב עטמַאלפעצ ןייז : רימ טלעפ ךַאז ןייא רָאנ

 ,טניוו ןטימ זיא קעװַא דרָאב עקידרעייפ ןייז
 ; ןרָאװעג רעכעלקילג טינ דרָאב ַא ןָא ןיב ךיא ןוא
 ,טדניברַאפ םיא טימ ךימ סָאװ ,יירשעג-תוצח סָאד
 ,ןרָאי-רעדניק ןופ טכיל ןיא טציא טשרע ףיוא-טייג

 -- ,םורַא רָאי קיצפופ עיינ ןיא ,ןיז עניימ ןוא
 ? ןעקנעב טפַאשקנעב רעבלעז טימ רימ ךָאנ ייז ןלעװ יצ
 םורפ-טרעטיצרַאפ ןעגנירּפשפיוא ךיוא ייז ןלעוװ יצ
 ?ןעקנעדעג רָאּפ ַא שטָאכ עניימ תורוש ןוא ,טכַאנייב |

 ,טייצ ןופ רָאה ,הליפת ןיימ םענרַאפ -- ָאי ביוא

 :קיצרעהמערַאב לסיבַא ןיז עניימ וצ ייז ןוא
 ,ךיירק לװָאט ַא ןופ יו יױװַא ,ּפָא קעמ ,ּפָא שיוו
 .קיצרעפ ןצנייג ןופ עקיליורג יד עניימ טכענ יד
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 קיבײא

 ,טנעה עקיכעטש טימ םורַא ךימ טמענ טלעװ '|
 ;רעטיײש םוצ ךימ טגָארט ןוא ,רעייפ םוצ ךימ טגָארט ןוא
 -- .,טנערברַאפ טינ רע ךיא ןוא ןערב ךיא ןוא ןערכ ךיא
 .רעטייוו קעװַא ןַאּפש ןוא רעדיוו ףיוא ךיז בייה ךיא

 ,דָאר רעטנוא לַאפ ןֹוא ןקירבַאפ ךרוד ןַאּפש ךיא
 .רעטיינַאב טימ טפַארק טימ ןפמַאד יד ףיוא:סייר ךיא

 --- ,;דוסי רעיינ ַא יו ,קעװַא ךיז גייל ךיא
 .רעטייוו קעװַא ןַאּפש ןוא רעדיוו ףיוא ךיז בייה ךיא

 ,דרעפ ַא ןופ ןַאּפשעג ןיא ןייא ךיז ךיא ןַאּפש טָא

 :רעטיײר רעטנרָאצרעד ַא טשטייב רימ רעניא ןוא

 -- ודרע יד ךרוד בארג ךיא רעפרַאש ַא רֹעקַא ןַא יו

 .רעטייוו קעווַא ןַאּפש ןוא רעדיוו ףיוא ךיז בייה ךיא

 ,טייז ןעמ רענרעק יו ,רעדיל עניימ ייז ךיא
 ; רעטיירק ןוא ןעגנַאז יו ,ןסקַאװ ייז ,ןצָארּפש ייז
 --- ,טיירדרַאפ ןרָאד ַא יו גי"ל ןיילַא ךיא ןוא
 ,רעטייוו קעװַא ןַאּפש ןוא רעדיוו ףיוא ךיז בייה ךיא

 ילעצ יד ףיוא סייר ךיא .הסיפת ַא ןיא ןיואוו ךיא
 ,רעטיירפַאב רעד קילג ןייז וצ רימ רעביא טערט סע

 -- ,לעװש רעד ייב טולב ןיא טגיל רע טזָאל ךימ ןוא
 .רעטייוו קעװַא ןַאּפש ןוא רעדיוו ףיוא ךיז בייה ךיא

 ּפעלש ךיא םיוק סיפ יד --- ,רעדיילק עניימ טולנ ןיא

 ;רעטײלעג ןטצעל ןופ טפַאשביל ַא טימ םוק ךיא
 -- -- -- ּפערט יד ףיוא לַאפ ךיא ,לביטש ַא וצ םוק ךיא
 ,רעטייוו קעװַא ןַאּפש ןוא רעדיוו ףיוא ךיז בייה ךיא

 גראב םענופ ץיּפש םוצ

 גרַאב םענופ ץיּפש םוצ
 -- .ןגיוא ענייד ףיוא-בייה
 םיא ףיוא וטסרעה סָאװ
 ? םיא ףיוא וטסעז סָאװ ןוא
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 ,ןגיולפרַאפ זיא גָאט רעד
 --- טרָא ןייא ףיוא --- וד ןוא
 רעטדימשעג ַא טסייטש וד
 ,רעטינקעג ַא טסלַאפ ןוא
 ןּפיל ענייד ףיוא ןוא
 ,טרתאוו ַא ךיז טנערבעצ

 ,רעטרעוו יד ןופ טרָאװ סָאד
 ,ןבעל ןופ ןעמָאז רעד יו
 רעדילג ןיא ךיז טסקַאוװעצ
 רעדנַאנופ ךיז טגָארט ןוא
 .רעטרע עקינָאיליב-ילימ ףיוא
 ורמוא ןיא קיבייא טסיב
 ,רעדנַאװ ןיא קיביײא ןוא
 ---- ךָאנ רעקיבייא ןוא

 .רעדנַאל ַא ןופ ור ןיא

 ןעיצ ףיוא-טינ רעה ָאט
 ןטסַאמ עקיטכיל ףיוא
 ,ןעמואוושרעד ןופ ןָאפ יד

 ןעמוקעג ןופ ןָאפ יד
 --- ןטסַאל ןופ ןפיש ףיוא
 ,גערב ןקיז"לעפ םייב
 יי סָאד ןופ גערב רעד
 ןפעעצ ַא טיירב ךיז טיג

 רעדיוו וטסיב טָא ןוא
 ,געוו ןקיביײא ןפיוא

 ןעיצ ףיוא-טינ רעה ָאט
 ,ןטורשרַאמ עטייוו וצ
 ןשטנעב ףיוא-טינ רעה ןוא

 ריפ יד ןלייא יד
 .ןטונימ ןופ ףוס טבייב

 ףיוא בייה לדמעז ַא |
 ,רעדנַאנופ סע לייט ןוא
 ,רעדנַאנופ סע טײרּפש ןוא
 םעד רעביא גנגרט ןוא
 ,ףוג ןקיפוס-ןיא ןייד
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 טייקיבייא ןופ ןגיוא

 ןיטש ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא קילָארק רעסייו א
 ,ןגוא עטיור טימ טקוקעג רעטפושיכרַאפ ַא ןוא
 ,ןייגרַאפ םייב ט'לַאה ןוז יד דנַאר-ברעמ ןפיוא יו
 .ןגיובנגער ַא טדנעלב ןגעקטנַא ריא ןוא

 דלעפ ןקידנטָאש ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןוא
 -- ןענַאטשעג זיא ,עטקעלפעג-ןיורב ַא ,וק ַא
 טלעטשעגסיוא ןגיוא עסיורג עקידכעלייק יד
 .ןענַאד ןופ טינ סָאװ ,טלעוו ַא ןופ טייקמוטש-רעווילג טימ

 -- ךַאילש ןעיורג ןפיוא רעטירד ַא ,ייז וצ ,ךיא ןוא
 ; ןסיררַאפ ןוז רעקידנעקניזרַאפ רעד וצ ּפָאק ןיימ
 ךַאז רעטסדנימ רעד ןיא יו ,לָאמַאטימ ךיא ריּפשרעד
 .ןסילשרַאפ טינ ךיז טוט סָאװ ,גיוא ןַא ףיוא טכיול טציא דָארג

 -- ךיוא ןגיובנגער רעד ןוא ,ןשָאלרַאפ ןיוש זיא ןוז יד
 פי טביילב ךַאז ןיא ןוא היח ןיא רעבָא גיוא סָאד
 ךייה רעד ןופ סנטָאש עקידלגילפ ןלַאפ ןעמענ סע
 .ןפָאלרַאפ לסייוו-גיוא טימ יװ ,קיצילב ןדנעלב ןוא

 ,ןייטש-ףושיכ ןפיוא ךָאנ טייטש קילפצרק רעסייוו רעד
 ,ןענַאטשעג יו ךָאנ טשוחרַאפ טייטש יז --- וק יד ךיוא ןוא
 ,ןײטשרַאפ ןָא לסיבַא בייה'כ סאאוו ,קוק ריא ךרוד ןוא

 .ןענַאד ןופ טינ סָאװ טלעװ רעד וצ ךיז ךיא רעטנעענרעד

 ייווצ ןגיוא עקידכעלייק עסיורג ןופ דוס רעד
 ,ןטוג םוצ גנוגָאזנָא ןַא --- טכַאנ רעד ןופ םוקנָא ןיא
 ייז ןיא ףיוא ייג ןײלַא ךיא זַא ,גנוגָאזנאא ןָא
 .ןטונימ רָאּפ ָאיד ןיא טייקיבייא ןיימ ןעז וצ



 זָארג ַא ןופ דיל סָאד

 ןירג ןיא ףיוא-טייג ןבעל ןיימ
 --- ,ןעמַאזוצ ןזָארג עלַא טימ
 -- ןיב ךיא טלַא יו טינ טכַאמ סע
 ,ןעמַאטש ןופ גיײװצּפָא ןַא
 ,ןעמַא"לפ ןופ לַארטשּפ;א ןַא רשפא יצ
 ,ןיז רעקיבלעז רעד ךָאנ ץלַא טביילב
 דײשַאב ןופ סנ רעקיבלעז רעד
 -- דיילק סָאד טייקליטש ןופ ןָאטנָא וצ
 ןטייז ריפ עלַא ןיא ןגיוו ךיז ,ןגיוו ךיז
 טָארַאב ףיוא ,טניוו ןיא
 | ,טָאג ןסייוו-לעה ַא ןופ

 --- ,ןטייר וצ םערוטש .ַא ףיוא ןעמוק ףרַאד סָאװ

 ןעניגַאב ןיא טנייה ךיא בָאה יױזַא
 -- דרע רעד ןופ ץמארּפש ַא ןבעגעג

 ,רעניד ךָאנ רימ ןופ ,גנַאזעג ַא
 -- טרעהרעד ךיא בָאה ךיז רעביא
 ,ןטייז ריפ עלַא ןופ גנַאזעג ַא
 ?ןטײטַאב רימ רַאפ סע לָאז סָאװ
 םערוטש ןיא זַא ,קנואוו ַא טינ יצ

 ? ןטייר וצ ןעמוקעג ןיוש טנג זיא

 .ןעמוקעג .ןעמוקעג .ןעמוקעג
 ,ןעמונעג טנַאה ןייז ןיא ךימ ןוא
 עסייה רעגניפ ענייז טימ ןוא
 -- .טנערבעג ןוא ךימ טיירדעג
 ,ךיא סייו טציא ,ןעוועג זיא סָאד

 |  .טנעה'דסח ןופ רירַאב
 ןעיורט ךיז יו ךיא סייוו טציא
 --- .ןעיוט ןופ ךעלדנּפָארט וצ
 ןלַאפ ןָא טבייה סע ןעוו ןוא
 ,ן=לַארטש עטצעל ןופ טיור סָאד
 .ןעור ןוא ןעיצסיוא ךיז יו ךיא סייוו
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 ןדירפ ןופ דיל סָאד

 ןֿפָא ןגיל רעדלעפ '|
 --= ,יירדעג ןיא --- ןגעוו יד
 ןפוס-ןיא יד וצ גניז ךיא
 .ייג ךיא יו טירטסופ ןיא

 ןעייוו ןטניוו ןוא

 ןעייר-ןעגנַאז ןיא
 .ייז ןיא ןייא ןעלמערד ןוא

 ןרָאשעגּפתא טגיל ייה סָאד
 ,טרַאשעגפיוא סעּפוק ןיא
 ,ןרָאד רעד טייטש טנלע ןיא
 ,טרַאװרעד טינ ךיז טינש ףיוא

 ,ןרָאד ךיוא רעצ ןיא
 ,ןרָאק ןופ גנַאז יו
 .טרַאצ ןוא קידהליפת טרעוו

 ןעגנַאגרַאפ ןיוש זיא ןוז יד
 -- ,טייצ ןיא לָאמעללַא יו

 ןעגנַאלרעד וצ רעגניפ טימ
 .טייז-ברעמ ןופ טיור סָאד

 ןרעוו'ס יו ,עז ָא
 ןרעטש ןריובעג
 .טייו רעטזיילעגפיוא ןיא

 ןפוס-ןיא יד וצ ייג ךיא
 --- ,ךַאיײֿלש ןקידלגרעב טימ
 ןפָאלש ןכַאז עלַא שטָאכ
 .ךַאז עדעי ךימ טיײלגַאב

 ןעייטש רעדלעוו יד
 ןעייר עכיילג ןיא

 .ךַאװ רעקיד'חצנ ןיא



 טלַאהניא





 רדס ןטיול טלַאהניא

 םייוו ץעגרע
(1914) 

 טייו ץעגרע
 לביטש ַא ןיא
 לדמעה ןדייז א ןיא
 זייוולגניי
 ץעטַאט רעזייב רעד
 ןעייג ייז -- געט

 קילג ליפיוזַא

 טעגרהעג ןרעװ טינ רענייק טעוװיס
 סניימ

 ץרַאה סנדעי ןיא
 ןשטנעמ קירעיורט טייז
 רימ וצ טסלָאז וד

 ריּפֲַאּפ לקיטש ַא

 ןיוה ןייד וצ
 ןרעייפ עלַא טשעלרַאפ

 יי כי .... ןישגרָאמ
 ןעמעלַא ךָאנ
 םולח ַא

 ףָאלש ,ףָאלש
 טניװ ַא טּפַאלק

 סיורג זיא טלעװ יד

 טניװ רעקיטסָארפ ַא
 ןיהואוו
 רעטצניפ זיא טכַאנ יד
 ךמַאז ןפיוא
 ךיא עז
 סנקלָאװ יד וצ טייו

 טכַאנ ןופ שינעפיט רעד ןיא
 ןענַאװ זיב

 סָאלש ןרעטניח

(1915) 

 טרעיומרַאפ ןביוש יד

 רעטכעוו

 ןרערט ןייק רעמ ָאטינ

 ץרוק זיא ערַאנ יד

 קידלוש ןיב ,קידלוש ןיב
 לקניװ וצ לקניװ ןופ

 םערב יד זיב
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 לחומ ןיב !

 רימ טגָאז רעצעמצ

 א א בי ... רימ טכַאד
 ףנעזעלעג רעכיב

 םערוטש ַא זיא ףיוה ןיא

 טּפַאכעגפיוא ךיז בָאה ךיא
 ךימ סיורא עבנג

 סוזעי
 טנוזעג טייז
 ןגעװ רעביא
 ױזַא טוג
 טָאג רעיירטעג

 ןעייג עלַא לייוו

 ןייגרַאפ ןופ ךיל סָאד
 םולח א

 ורוצ ןקיווייל ןיוש טזָאל

 ּפָאק ןיימ טעװ
 רעליטש

 רעריביס ןגעוװ יד ףיוא
(1915) 

 ,...555655+ רעריביס ןגעװ יד ףיוא
 ,.. 2. .6 שא. ..65.64.12444 ןטַאדלַאס
 יי יי יא ןגעװ עטיוט
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 ןלַארטש עטצעל
 יי יי יי ' הברוח א

 רעטצניפ רעד ןיא
 | ןיילא

 גָאט ַא ךָאנ
 גנַאל ךיז ןעמ טייג

 יינש ןיא

(1915) 
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 47... ןעמואוושעצ סנקלָאװ יד ןרעװ סע 5
 522.........47 רעצעמע שרעדנַא טינ 6
 48 ,......55.555521 ןענַאטשעג לסיב ַא 7

 5.55522.....48 ןרָאפעגוצ רעיוט א וצ .8
 551....5....49 ןשטנעמ ךיז ןעניואוו 9

 222...49 הליפת ןגרָאמ יד טגָאזעגּפָא

 502... ןשטנעמ עטוג ,ךייא קנַאד ַא 1
 555.5555522...50 גרעב עטייו ףיוא 2
 56.4692..........81 ןעגנילק ךאלקעלג 3

 55.5222..51 גָאט רעד טבראטש סע זַא 4
 5.5.655555522..5..52 תהעש ךָאנ העש .5
 52... ךיז וצ טקירדעגוצ יז בָאה ךיא .6
 53. ... ןרָאפוצ רימ ןלעװ ץעגרע ןעמוק 7
 2552..5..58 רעמערַאװ א יינש ַא טלַאפ ,8
 156..........54 טנקירטרַאפ ןּפיל יד ,9

 54. .? טרַאנעגּפָא טינ ןיילא ךיז ךיא בָאה 0
 2.5556.559..2....585 רענייגיצ ,יעה 1
 55. .רענייגיצ יד ךימ טרַאנעגּפָא ןבָאה סע 2
 555555655552...5..56 ?ןעמ טוט סָאװ 3
 5.5.5.5555252..56 טכאנ עבלַאה ,ליטש 4
 5555.5.6.21...56.255 ליטש ןוא טיוט ,5

 221.......57 ייֵנֵׁש ןפיט ןיא קידנטערט .6

 רנֲאר םייפ
(1916) 

 6122... 2.2... 6.5. 66 רעסאו ןפיוא
 5.55592..5.556.66.6..5..62 טקיטעּפשרַאפ
 5.5555.5651522.......62 ןעזעג בָאה ךיא
 555.55.5555.5565.56656525..62 ןעגנאפעג
 68. ..... 25. 65.656241..556.66 - ךעלרעכעל

 68.55.5252 ינק עניימ ףיוא ּפָאק ןייד גייל

 64.55.55.22 רעייפ ןייק טינ ףרַאד ןעמ
 5,55555522..64 רעייפ ןָא דניצ טציא ןוא
 65.555555555555555555555 ןסָאג רעביא
 6655... .5.566555.1666511 ןגער ןוא טכַאנ
 66.22.2.5.6.666.51565514 םולח ןיא יװ
 55.55.55.5566252....67 טכַאנ רעסייוו ןיא
 5.6252..5.5.5.......67 ןרעייפ יד ףיוא
 5.6:6556.54512..2.555.6.....68 ענרעזייא
 2.2.5565666666556556521..68.2 רעטסעה
 69.2555555556566 5656 6 5666 666 + סנטָאש

 69. 5255. .5 2565. 6 6... .6652.42 עפַאק ןיא
 524.....70 ןעגנַאגרַאפ ןיוש זיא גָאט רעד
 6555.556555511..55.52....70 ןכוז טעברַא
 22552555555655556556664441..71 עדמערפ
 5624..555.55.56555...72 הנותח עליטש ַא

 5.62656565156...22...24 חובצמ ןשיװצ
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 יי = ....י..י-.י-..* צסױרג ,עסיורג

 טענַאס
 ךָאנ רימ טייג ןרמוא ןיימ
 רעטכַארטעגסױא ןא
 ןלוטש ןוא ןטערטרָאּפ

 טנַאה עקידנעַארד ןייד
 יורפ ַא
 רעקירעדינ
 ור עטלַאק

 רימ ףיוא טרַאװ
 עטעקַאנ ןעייטש רעמייב יד
 ןענַאיזוליא

 גנאלק רענעגיוצעצ

 רעייפ
 ףױרַא ןוא ּפָארַא
 טנייוו יז
 רעקיטלַאטשעגיײװצ ַא ןיב ךיא

 גנואעז ַא
 טכיל צלַא ןעגנאגעגסיוא

 רעטעּפש
 דנַאר םייב
 םידעפ יד ןסירעצ
 ריד ןופ ןייז סע טעװ סָאװ
 ןעמַאנ רענעריולראפ רעזדנוא

 טלעװ רעד ןופ ףוס רעד
 ןיהַא טינ

 ץעגרע
 רעייפ ןוא טולב ןוא טיוט

 בורג רעפיט א ייברַאפ
 ךעלרעדנואוו

 ףיש ענעקנוזעג יד
 עדַאלאב
 קיביײא

 ןגיובנגער

 דנַאל טמענייק ןיא
(1916---1921) 

 דנַאל סמענייק ןיא

 ףיירפ ןייד ןופ גנַאלקּפָא ןָא
 טולב לרינש ַא

 לגייפ עקנַארק יד

 שינעטלעהַאב ןייק ָאטשינ

 ךיז טסדנעװ וד ואוו

 ןרעמַאלק עפרַאש
 דניז יד
 טייגרַאפ ןוז יד
 ..דנאטשפיוא ןופ ןקָאלג יד ןיא טגנילק

= 6 5 + 6 58 5 8 5 6 8 6 5 + 6 9 8 8 6 6 8 58 5 56 8 6 6 5 48 

9 8 9 +* 6 5 6 9 5 * 5 

= 6 +* 6 5 + + 5 5 5 56 + 5 5 4 + 4 

4 6 9 5 5 6 + 6 9 5 5 59 6 * 

6 5 5 5 + 8 + 5 5 4 6 + + + + 

6 8 0 * 48 6 59 5 56 8 5 6 4 4 5 5 8 = 8 = * 56 5 * * + 5 5 

' 5 5 8 9 6 58 48 9 5 5 0 5 5 5 5 9 * 5 5 5 5 * + 5 

 2 0 + 58 6 5 9 8 5 9 4 5 5 5 6 + 5 6 + 6 * 4 9 5 שש

8 5 5 6 5 +* 4 9 5 + 56 6 5 * 8 + 5 + + * 

4 6 5 5 5 5 + = + 5 

6 6 5 6 6 4 5 5 + 4 + + 6 6 * * 5 + 9 4 5 9 5 5 4 

6 8 5 * 9 5 5 5 + 4 5 5 5 4 5 4 9 5 

8 6 4 5 5 5 + 5 +* 4 4 5 5 6 * 4 * 48 8 6 8 5 * 5 + 6 8 4 5 

8 4 6 9 6 + 4 4 4 4 0 4 8 5 6 5 5! 5 5 

9 9 8 * 5 56 = 8 6 = 8 2 * 5 6 6 5 5 9 4 6 4 59 54 5 5 4 

= 5 6 * 5 8 + 

= 6 * 6 5 * 5 * + 4 4 5 + 5 56 5 5 9 5 5 8 5 5 4 5 5 

= + 5 * + + 86 6 5 5 + + + 

 5 6 6 5 5 0 4 58 6 5 5 6 + 6 = 5 5 5 0 8 ס 4 5 5 6 5

 6 5 5 8 4 5 5 5 + 9 8 5 5 4 5 + * 9 62 5 * 5 5 5 ס

6 56 6 8 6 8 + 0 4 4 4 * + 4 5 56 + + + 

 6 5 + 8 + 6 + + ה

6 6 8 + 5 + + = 

4 0 4 6 6 * 4 0 * + 4 

 6 6 9 56 3 6 + 46 6 6 4 5 6 5 4 5 4 4 5 4 * 4 5 4 * פ

 6 4 6 6 4 + 4 58 = + * 6 5 58 8 + 9 58 4 5 8 9 5 5 4 + פ 8

 א 6 5 5 4 = 5 5 + 8 + 5

 5 * 9 4 9 * 5 * 6 4 8 9 * + פ

 5 6 6 * 5 א * ( 4 2 6 4 2( א 2 2 4 6 .. '

 6 4 5 6 6 א 6 62 א( ( א, 2 0 2 ג * + +

* 6 = 5 5 6 4 + 8 4 8 * 2 + 45 4 4 * * 5 + 5 4 = 5 5 + 

 6 6 5 9 6 4 6 א( 6 6 6 6 6 א 6 א * א 6 6{ א. 6 6 + + י

6 6 5 4 6 8 8 * * 5 4 6 6 6 58 6 5 4 = 5 * 5 5 * + 5 

6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6, 6 + 6 + 2 + * 

2 6 9 * 4 6 4 + + '* 

 6 4 6 א 6( 6 6 א א א 6 6 6 6 6 6 א * * *

 6 א א 2 6 א 6 , 6 2 2 2; ; ,+ + .: +

 = א + א = א 2 6 6 6 }+

6 8 6 8 5 4 6 6 8 * = + 5 + * 5 5 

 6 4 + 5 8 6 5 3 6 5 4 3 5 זה + + + * *

 6 א 5 6 5 = 6 8 6 4 8 6 = = 5 4 + + 8 א 5 5 6 5 5 5 5 5

 6 6 5 + + 5 5 5 * 6 5 5 + 5 5 + 5 א! + +

74. 

104. 



 ּפעק ייוװצ
 רעטרעװ עקידװעגניז ענייד
 א אי ןביוש ןגעקטנַא ןביוש
 ןרָאלרַאפ ןענייז רימ עלַא

 טױט ןוא וטסיב קידעבעל

 רעזיילסיוא ןיימ טייטש

 םינּפ ןקיציּפש ןוא ןבלַאה ַא טימ

 יי א יי יי יי ? רעװ

 סעגרַאפ ,ךימ זָאלרַאפ
 ןייש עסייוו-לעג יד

 טנווָא
 עטַאט רעקיסקיװעג רעד
 רענענורטנַא רעד
 ןוז ןוא עטַאט ןשיװצ סעומש ַא
 העש רעקידעכַאװ רעד ןיא
 ןקיטייוו עפרַאש
 טנַאלומיס רעד

 תולבא ןופ זיוה

 ָאטיג ךָאנ ןיב ךיא ואו טרָאד
 סיפ עניימ ןופ טירט יד רעטנוא
 יא יי קעה ןָא טיירג
 רמוש רעטיוט רעד

 ןטפול רעד ןיא טנעה

 םימלצ

 ץעלעגניי רעדנעלמערד

 טָאג ןופ טנַאה יד

 ןענַאמוט עדנילב

 רעזייה עלַא ןופ ןייװעג סָאד
 ןעלמיה ןופ ןרעיוט
 יי יא יי יי צרוצמ רעד

 ןגיוא עקידנפָאלש יד רעביא
 תװואת עטקיטעזעג טשינ
 יי עי ךיל

6 6 4 3 8 4 5 +* * + 8 6 * + + + + + 

 טַאררַאפ ןוא טנוב
 יי יי קלָאפ עשידיי סָאד טניואוו ָאד
 .26 2666 ,א 6 אץ אש שא א 6.6 6666 דימ

 : ןזרעפ

 .... ץַאלּפ ןיימ רימ ףיוא טרַאװ סע .א
 ּפעק סנעמעלא רעביא .ב
 ..ןעלסקַא עניימ ףיוא ףוג רעטיוט א .ג
 גָאט ןלעה ןטימ ןיא ,

 ןלַאפ ןרעטש עסייוװ .ה

4 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 8 6 + 8 4 + 5 6 + * 6 + * 

= 5 * * 8 5 + 5 + + + 

9 4 5 9 6 6 8 6 4 9 + 9 

= 6 + 5 6 6 + 5 4 5 5 

6 + 5 9 9 5 5 = 6 8 5 5 59 

6 6 + 5 + * 

 = 6 6 6 2 6( 2 6 2 + 2 2 יי

+ * + + .5 6 4 6 * 8 6 * 6 6 8 6 4 

 6 8 5 ס * * 8 6 9 6 4 90 * * +* 5 6 5 8 4 8 * 5 = 6 8 56 4 9 9

* + + *+ 6 + 6 6 + 4 4 5 = 

 2 0 6 6 6 א = = 5 5 5 4 6 + 5 4 5 5 =

* + 2 4 5 * 

+ * + + + 2 48 4 6 5 6 

5 * * 5 + 4 6 + 6 = 8 6 6 = 6 2 8 6 6 0 6 

 9 6 9 6 5 = 6 5 9 5 * 6 4 6 ײ) = 5 5 5 * =

 ט יי יא יי יי ר

 26 . 6 יי

8 5 + + + * 

* + * * + 6 6 5 * 6 * 6 4 = 6 6 84 6 

 6 8 5 4858 + 5 * 5 5 + א! 5 + + =

 4 6 6 4 6 8 5 4 5 + * + 8 5 5 6 6 9 5 5 6 סט 5 59 8 6 5 5 4

 6 6 סט + 4 6 6 4 5 4 6 * + + 5?

 6 4 0 5 4 5 א + * 5 + 5 + + +* + *+* +

6 = 8 9 6 5 + = 5 * 4 5 5 5 5 + 5 5 9 

5 5 5 5 + 4 + * *+ * 

5 5 9 4 8 * 5 5 5 * 4 9 58 5 5 5 8 

6 5 5 9 * 

6 5 * 8 6 + 5 + 4 5 

6 4 6 4 * 4 * 8 * 6 + + 5 

 6 4 6 5 5 5 8 א 5 * 8 * 4 + +

 , ,,....................... דיל

 5 6 6 + 5 9 5 5 פ 5 5

6 8 + 4 5 4 * 9 6 + + + 9 

+ * 6 * 8 4 ! + * 5 + + + 4 

 תוכלמ |

 143... .ןײזטסואװַאב ןקיטכיל ןופ דיל סָאד !ו

 ץקיטפנוקוצ עניימ ,רעדגיק עניימ .ז
 144...........י-.......:.:.. רעדניק

 552...5..146 זיױה שידיי רעזדנוא זיא סָאד
 22.2.65.666....148 66 קד ןּפמָאל עקיטכיל
 5.56.566666666665666551........151+ רע
 5.555.5551521....158 רעמיצ עקנַארק סָאד
 167.255.55.55.566561566666.1+ ףלָאװ רעד
 189.2.5.52555555651566566 6666 לַאטש יד

 םוקמוא ןופ רעדיל
| (1922) 

 סניימ ןבעל

 ןטסיירט טעװ רע
 ץניימ רעדיל
 ךיל ןקילײה ןטימ

 רעטקיניײּפעגסיױא
 םינּפ לא םינּפ

 ,,.156524..54.65 ּפָארַא טקוק למיה ןופ
 ןייועג ןיא סָאװ ךיירפ

 טיירג ןיב ךיא

 סרעגָאזנָא

 טילבעצ ךיז טָאה טיוט רעד

 רעדיילק עטצעל יד

 ןלונ ןביז
 יי ? ףוצרּפ ןייד טינ ןָאק רעװ
 קידנרילָאק יװ
 . קילָאצמוא
 טינש ןופ טייצ יד
 א בי רעסייוו א רעטייר א
 גָאט ןקידבוט-םוי ַא ןיא
 בוט"םוי טינ ןוא דַארַאּפ טינ
 השעמ א

 סָאכע

 טלַאק זיא ףלח םעד

 5 5 5 + 4 5 = 59 6 4 + 5 5 8 פ * 5 9 + + 4 5 + 5

* 4 = 4 + 6 * = 6 9 8 4 8 + 4 + + + 

 = 4 4 +* 6 5 46 6 5 * * 6 + + א 4 6 + 9 6 4 =

6 8 4 = = 8 * 5 4 5 * 4 5 + * 2 8 + 5 

 6 4 5 4 ס 5 6 4 0 5 א * א* * 4 5 + + + 5

 = + 6 + 6 4 4 + 5 + 5 * 9 4 4 + + 5 5 פ 4 5פ

6 46 + 4 3 8 5 * 5 +* * * + 

= 6 8 + 6 6 4 + 6 6 6 5 6 + * * + + 6 + 5 9 

 = * 0 5 5 6 6 56 6 0 4 6 5 6 5 * 5 ס * ס 5 5 + 4 8 5

6 6 + 5 6 + * + * * 

 = א 6 6 * 5 + 9 4 8 + + + 9 + 5 +

9 5 = 2 6 + 9 * 4 * * * +* 5 5 9 8 8 = 5 * 9 8 9 5 

 א 6 6 6 6 * ( 4 א( 6 6( { * א; 4 ( * 4 + 2 .י

 6 * 5 = 5 + 5 4 6 5 5 5 5 8 5 8 6 + 5 5 ס = 4 5 5 פ

6 5 6 5 5 5 4 6 + 5 8 + 4 6 + + 5 + 

6 6 6 5 8 6 * +* 4 + + + = 

6 6 5 * + * + * * 

6 6 4 * 4 * 6 + 5 8 9 6 + 6 5 8 + 5 5 6 5 + 5 8 5 * = 

 = 6 8 6 9 5 5 * * = 5 + + 5 5 5 5 9 פ פה * 4 9 3 + 4 8

= 8 6 2 5 4 = 5 5 5 5 8 5 + 5 6 4 * 5 5 58 5 6 48 5 9 5 56 + 5 

 6 * 4 4 4 5 ס * 4 5 5 * + * 4

4 6 * 5 8 5 6 5 5 6 8 + 5 6 5 6 8 4 5 8 6 * 5 5 5 3 8 8 5 

6 6 6 = 8 5 5 6 + 4 + * 5 + + 5 

224. 

 55.5556.6566511....,239 ןטיוט ןביז ךרוד

 240.22255555.555 5556 65565546566521 דרע
 5555.55565665565665642...242 עטַאט ןיימ

 243... ייֵנֵש ןיא ןטָאשרַאפ טגיל עטַאט ןיימ

 רימ ןיא עקימַאטש סָאד

 ןדייר ,ךיא רעה ,ןשטנעמ עגולק

 רעדלעפ עטלַא

 טסגָאז וד

 ןעניגַאב ןופ ןעלגילפ יד

5 6 * 4 4 * 4 5 5 5 5 4 8 6 

 4 8 א 4 + * 5

 6 6 6 6 = ( 4 ( ג 0 4 2 4 + א ם2 2 + 24 ' + .

 = 6 6 + 4 6 56 א 6 8 6 + 5 5 * 5 + 6 5 6 + 4 5 + 5 8

8 6 6 5 9 4 5 4 5 8 + * 



 282... 0. 6... 66 6666... 2... טגיװ םוצ

 566.565194..6........2....288 גניר"ןטענָאס

 שידָאמטלַא

(1923----1921) 

 22.....268 טלעװ רעד ןופ עשילָאמטלַא סָאד

 5.5.5.5.5566616...2685+ טניה ףניפ ןגעװ דיל

 266... רערפלא רזממ ןגעװ ךיל סָאד

 5.5565651..55.........270 טרעקעל שריה

 55.5.65651.2..55..5...2..271י סעשרעגעג

 66555665652.........2...272 הנבל עסייוו

 6.566665566516244..............272 שטניל

 55521..55.55...274 םאט לקנָא ןופ לקיגייא

 6566656652..5.............275 דואווילַאה
 65655666556521...5..2.....276 ליוו-רוּפ יו

 24......279 ךָאװטימ סיטעזנאוו .ןוא אקאס
 284.55555.55566566666 6666 6666 קרָאי וינ

 55.521..55........285 ןגָאװטסַאל ןופ דָאר

 5.55511..6..........286 ןרעדנואוַאב טינ

 56656666653.........286+ ןעגיגַאב:ײװבָאס

 288 ..רעמערק ןקיליײה ןגעװ ךיל עקיליײה סָאד

 252............,289 עקיבייא םייה -- סַאג

 52.55.5.25522...290 יטעזנאוו-אקאס רָאי ַא

 291... ......56.655556.664654..6 ןידה םוי

 22....292.... 2656. 6666656655665614 זָארג

 5.6.565566.6.666666.511.......2....298 ךיל

 525......294 יי כי רָאי לפיוו
 295. ,.....55.5566.656656565666564 שידיי
 665.556.6694............297 ושָאטַאּפַא וצ

 6.66.6.66.56651.............297} רעטַאעט

 55.556556.5645152..5.......299 ףיש ןפיוא

 5.5.511...25.5....299 דרע רעשיליוּפ ףיוא

 5552...5.5......200 םענייק ָאד בָאה ךיא

 555525517...5....200 ? ןטסמולח תומולח יצ

 4.....301 גנאזעג ןקיביײא ןייד לָאמַאכָאנ גניז

 5.5.2.....202 ןרעיוט עקירעדינ יד ךרוד

 עשיטעװַאפ םייח
(1926---1927) 

 55.56.6655561...........208 ןעמוהיא 1
 55.5.....204.. ןייש עסייוו ,ךיז סיג 2
 304,224 גנולש ןטכייל טימ ּפָארא גנילש 3
 5555555.5566...204 ןָא ןעמוק רימ טָא 4

 5.5.5.5555547.....305 טוג זיא רימ 5
 5.5565.555551......305 זייא רעטנוא 6
 222..305. ךייר ענדָאמ עניוזא דייר ךיא 7
 2.4....206 ןטכַאנראפ עטיינשרַאפ עליטש 8

38 

 6 4 + 9 * 4 { 8 8 + + 6 ... טייהדניק ,טייהדניק .9

 308... לגיצ עטלַאיורג ףיוא ןעמָאנ ןייד ,0

 309..ןָאפ רעקידמערוט רעד ףיוא טנװָא 1

 309..לֵאש א סעמַאמ ןיימ יװ טנַאה ןייד ,

 55.555527.........210 געט עניוזא ןיא ,3

 : עדנעגעל-עטַאט
 2.52......211 רעקידרעבטיור ףיואיייג 1

 52........2..318 םלוע'תיב רעטלַא רעד 2

 55252.....22...214 גנאזעג ןיימ שירפ 3

 6:2624..5..5..65..5.....,...215 ןשרַאמ

 816.555555 יי ר סרעטעפ עטלַא
 5.25.5252..5...216 טיוט סנינעסעי ףיוא 1

 55.51...2..317 סיוא ךיז טזָאל ליּפש 2

 65666555651.......2.....318+ גייטשפיוא-ןוז

 5.565521...........219 גנוטרַאװ טימ לופ

 55555665511..5555..220 ךַאילש רעקידנופצ

 566599.......5.....320 רעדיל עקידנגייווש

 656.56522..5.66..2.......321 תוכוב ענייד

 2.22.224...322 רעדירב יירד עניימ ןגעװ דיל

 324 5525 555 55 6566... 66. 26. + הדועס יד

 25222..5....527 טפאשרעדירב עקיליײה ןייא

 2.2222...328 םייה רעבורח ןיימ ןופ דיל יד

 טניירפ ןטייוו א וצ רעדיל

/  )4931--1926( 
 ַא ןיא דנַאל ַא ןיא טניירפ ַא בָאה ךיא

 389. ....2..... 66. .66.61. 616 ןטייוו

 3886.295555556 6666 א ןיד זיא ףוג ןייד

 384 ....5552252..5 טכַאנ רעטניװ ,םערוטש

 324 2.2... .566.555...2 2 ןעלסקַא יד ףיוא

 388. ........ 95... 5622.:.566 עדַאלַאב םי

 565.5551.........326} טלעװ רענעפָא וצ
 587 ..........6.66.6...5 טלייוורעדסיוא

 55.656....25.....228 6666 6 2. 6666 ביילג

 5.656.66.6154..5..........328 טכַאנ אזא

 5521...5.5......229 ךיירפ ןיימ --- רעטסעוװש

 6665565654..55566..5..2......339 רעגערט

 56555.515......5:.....240 ךיל קיטכיל ןיימ

 55.55521..5......241 קידצ םענופ געו רעד

 55421..5......,..242 ךמערפ ענעדלָאג ןיימ

 6565666666...22.525..345י גנילירפ בײהנָא

 5252...5..,.245 טנייה ךעליירפ רימ זיא'ס
 55255521..5..55..246 טינ ברַאטש ךיא ,ןיינ

 5555..5......247 טניירפ ןיימ ,טנוזעג ייז

 2.5.5.55.56555651..2...348 ןסָאג ןופ ןתח

 2.2255556.556565255555569...348+ קיטכיל
 6.5.555652..........249 ךָאנ טשינ ביג ךיא



 350... ..ייי-ייייייי+ ןבעל ןיימ
 351 ............:65 תויח ןופ ןטרָאג ןיא

 555555555555557..352 ךלָאג רעקיטסברַאה

 623..5.......352 יי לרוג רעזדנוא

 254... 2229. ..66665665656666565.444 טכיל

 254 ...,........6.66.66665561+ הכרב ןייד
 6.5.559..6..5.5.....,.258+ רעגניפ ןציּפש

 5562......5...255 14 1, גנואעז ַא
 5.555511........256 עניד עניימ דייר עגיימ

 552..5.....256 יי בוט םוי

 357 ......5555511..5..5 ןוז ןופ גָאט ַא ןיא

 2895, 9526 2 556 66 6 66 6666 66 6666 6624 טכַאג

 6.5511......:..360 גנאזעג אזא ָאד זיא'ס

 660 ,2255456806 4 6 6 4 4 4 6 6 66 6 6,666. + "יוד

 361. .ב...., 112... דיל עתמא ןיימ
 56551.........261 א טפַאשביל
 5252.5555.6.6665.1.55521..262 דואווקייל
 5.55:24.........368 טייקנייש ןיא קרָאיזוינ

 556591..55..2.2...864 טניװמערוטש ןיא ור

 365..... יא יי יי יי סורג ַא

 56666..65..5.....266. 662 רעטרעװ ענייד

 5.5652...........467 א = ? סָאװרַאפ

 368..... .,,2 256. .66.65.66.6654+ סייוו ךיא

 55555555555522...369 ןדָאלעג זיא דרע יד
 5555.565592..5...270 ןזָארג יד ןיא טניװ ַא

 5.655.556521..,5....271 הבהא תומכ הזצ

 55.6..878.555555.. 666 66.66.56.1 טניװ א

 66.66544..555555555555656.666..274 טנװָא

 56.56522..5........375 ריּפֲַאּפ עסייוו סָאד

 2.55.556.565.6666:6.541....375 רעטעררַאפ

 2...376. יי יי יי שרעדנַא סעּפע

 5555..5.....377 דרע רעטעקַאג רעד וצ ַאד

 5555.521.......277 ...2. 5562 1930 רָאיזיינ

 6.65.66221..5.....5.....379 אוַא שטנעמ א

 555525.5.56556656566:66...382 66 קיבײלג
 383 . .טניירפ ןטייװ א וצ עקירעמא ןופ ווירב א

 597 ..55545555566556555566+ טייוו רעד ןופ

 398... 2222 2 25. 556 666 666.66666665} ייװצ

 2.5.5.5.5.55555592...399 סנבעל ליפיוזַא

 55451..55555555..399 ןעניגַאב רעקיטכיל

 555555555..400 יי יי גָאט רעבלַאה
 5.5521...401 2.6... 26. שטנעמ זיא רעװ

 401.2555555555656655666 6215 6+ טירדַאבלָאז
 5.55292......402 יי יי .סנ ליפיוזַא

 4.....5.,..405 יי יי רבדמ ןופ

 404. .געט ץעטצעל סרעמוז ןופ טייקרעטיול ןיא

 405.... ןורא ןייז ןיא טגיל רעזיילסיוא רעד

 ...5 2566. 2א רעטרעװ ןענַארַאפ
 ....566565554 ....... ור זיא ץלַא

 ....556656 59 רעדנילב א יװ לָאמַא
 יא יי ? רעדנואו זיא סָאװ
 ................:.....:. ליצ םוצ

 א א א יי טרָאװ

 ןרעױג ןופ רעדיל
 לייט רעטשרע

(1932---1936) 

 ......5.6.6666516 רעיוט ,ךיז ןפע
 יי למערד ןיא
 .......565652..6..6} ? ןטסיב ואוו
 .5555 -...::+.+ הדועס צקילײה יד

 .... 25 ןכש א ןברָאטשעג רעדיוו
 ... 26... ..6.66666666+ ןיװרַאד
 ........:.....:י...:.. גרעב יקַאר
 .... ואװ טינ סייוװ רענייק סָאװ טוג
 יא יי יי ריד וצ םינּפ ןטימ
 ... 2.2... .א אץ 6.6. 662511 בוט יכ
 יא יי דיל-גיוו ןיימ
 .. 22 שא. 6.6... .6.6.65654+ ענמיה

422... 

 :ןיאולעה וצ ראלעבא ןופ רעדיל
 2.2 טסירגעג ייז ,טסירגעג ?ייז 1

 ,.2 2... שא. ..64::66 קילג אזַא 2

 ... 26... 6626 רעה ,זיאולעה 3

 אי יא בי געט עניימ 4

 2529. 6 66... .666666} * בוט םוי 5

 .....2 הליפת-טנווא סראלעבא 6

 לקילָארק א ןופ טיוט ןפיוא דּפסה
 1.6 תם.

 2 4 6 6 6( א 4 6 4 4 6( א א 4 + ( += + + +

 יי ר ... ןעניגַאב רעלעה ַא

 יי א יי יא יי יו רימ וצ םוק
 א יא יי טשטנעבעג ייז
 ,.. 2.6. 6666666ג+ םולח רעסַײװ ַא
 יי גרַאב טייז רענעי ףיוא
 יא יי טלייצרעד םיױבלּפע רעד

 ...59965.6.66.6666} ייוצ רעדניק
 יא יא א יב לגניי

 .. 9266 .6 62 ןעלגילפ יד רעטנוא

 יי יי א יא דיל-טנוװָא
 יי יי א יי יי טסיירט
 ....4*5565..555666 ןעלמיה ענעפָא

 5555 זָאלג א טפָאלש לשיט ןפיוא



 528.255555555555555455555551 ורמוא ןיא / 555555555552.....462 גרַאב ןכיוה ןפיוא
 5.55.5.5655655555565555657....529 ּפערט = 5.555.5.5.5.5662.6512...465.2 רָאמרעװעג
 4642. .....5.6.55655665566 עיירטעג טכַאנ
 רעקיצרעהמערַאב רעד וצ רעדט ,, 0 77 דיירפ יד ןייז לָאז לופ
 רעטסעווש 465 ..55.5555.55555245222 רעגנוה יװ ױזַא
 (1987) א יי קירעיורט ;ָא
 53ו.טרָאװ עטשרע סָאד ןגָאזכָאנ וצ רעװש 21 467,000. גירק םוצ ,לאיגד ,טיירג ייז

 532. רעטסעװש עקיצרעהמערַאב 20 5.22..5.5.5.,5.5.,469 הלואג ןופ גָאט ןיא |
 588.55555555556666666566+ רעייג רעד 3 471..........ב ןביוש טנזיוט ןופ דיל סָאד

 588.55555555555555557 רעקיטכיל רעד 4 255255251..2...........472 לבה ןוא ןיק

 588.55.5.5555555 ..56 5 ןײװ טיג 5 6645451:....2.5..2.......472 רוטַאנ יד

 524...........יי-:: טרעמָאי שטנעמ ַא 6 2.21..........478 ןרעטש ןוא רענייטש
 5555555.556.5:5554...525 לּפֶע עקיטײצ 7 276... הסיפת רעשירַאצ א ןיא יַאמ רעטשרע

 556:555555555566 6666 66 66 6611 ײנש 8 479...... 1935 קרָאיינ -- יַאֹמ רעטשרע

 5875. רעמ טינ ןוא--זָארג א 9 25.5.5.524.,48205.5 רעייז רעקיטכיל רעד

 5545.55555555551122...587 גנַאזעג -ַא 0 : ץוָאניּפש
 558555555555555666 666 6666 א טפארק 2111 4850... 2.224 עביל עלעוטקעלעטניא 1

 55955555555556556566+ 6. ןימ וד טסַאג 212 212.152....484025 ? רעהַא טמוק יװ ;2

 54155.5555555 בויא ןופ ןייװעג סָאד 112 55222224..5....484.0 טכַאנ וצ טגָאז רֶע 3

 5555555...542 רעדיל--ענײמ רעדירב 214 5.21....252.....485 רעטרעהעג טינ 4

 544..........: ףוס"יא ןופ רעביפ ןיא 15 4862... 001... = טקיטעזעג טינ 5

 2.55521...546 רענעה יװצ ןגעװ עדַאלַאב 16 11:::55.,..4.....5........487 רבדמ 6

 547..ןעמוג ןיימ ףיוא סיז זיא טרָאװ סָאד 7 65511..6.6............2.......487 סנ 7

 5542.......5....549 ןוגינ ןטלא םעד גניז 18 221...........488 רעטרַאגעג שטנעמ ,8)

 5555555255655565515..550 םיקמעממ 219 5.4.4.2..5..5..5..5...489 קינײװ יװ עז .9

 | | 555522..5.......490 גנאזעג טשטנעבעג .0

 רעדעצ יד ואוו ןטרָאד 5.5.554......490 ריפ זיא ייווצ לָאמייװצ ,1

 (1937) 5545541555..5...492 ץלַא רַאפ קנאד ךיא
 5556. ..225 5996 666 6664 יברעמ לתוכ םייב 499 . .. .םוירָאטַאנַאס רעװנעד ןופ עדַאלַאב יד

 6:6.64..6............555 ןַאװַארַאק-רבדמ (1934) '
 2.222...556 קערביַא:ךיעש ןופ גרַאב ןפיוא

 558.2255555552555556515 לואש ךעטסַאּפ ןדעױג ןופ רעדיל
 255555252...560 עיניסיבא ןופ ןברוח ןפיוא לייט רעטייווצ

 55552592..562.25 רעדנואו רעביא רעדנואוו

 55.55521.........568 רעדעצ יד ואוו ןטרָאד 1940---7

 5.5.5655511...........565 ןעװעג זיא לָאמַא - 5.51....2.....2..2..2..815 םי ןפיוא 1

 5.5.56252..55....567 ךיז ױזַא עלהשעמ א 24.....516.22.222  טמערוטש םי רעד ;2

 5.5555.55.55655522..569 סעקשַארומ יװצ / 517.22.2..... םי ןופ סעילַאװכ יד ףיוא 3

 5.5.5655521...5.55.5..571 רענייטש ןביז /4...2.....518 ףיש ןופ טנַאװ-רעצנַאּפ יד 4

 5555555555.5556654.56592..572 ןבעל'ליטש פופ... רעמ טשינרָאג ןוא --  ןקַאנ רעטרַאה

 6665212..520.555555555.6.5555565556 דימש
 ןויטָאמיטכענ-רעלטיח 5565255652511..521555555555.5 .. צדַאלַאב

 (1958) 552.2244114452...521 רדח ןעמערא ןיא
 575. .עקיטסאווס א ןיא ןיירא טקניז ןוז יד 1 22522...523 א ר יטרעביל ןיא ראורבעפ

 55222...576 וָאּפ ןעלע ראגדע ןופ ָארק יד 20 5551:................525 ןכַאז ןוא טרָאװ

 55522..5..577 וָאכאד ןייק ןרָאפ ןדיי 2 6.542:..5...........2..526 ןטעָאּפ עשידיי

 45.55291.................579 טסכרַאה 44 5556511...2...2.25.2./52 ךיז ןגעװ דיל ַא

060 



 הליפת ןיק טוט ױזַא 5

 רעדירב יד ןוא ףסוי 6
 םיא ןעמ טריפ ָא-ױזַא 7
 רעטגיזַאב רעד .8
 1928 יַאמ ,9|
 ןייז טפרַאדַאב טלָאװ'ס ןוא---יַאמ .0

 גנילירפ

 קילגמוא ןיימ ,1

 עילעּפַאק יד .2
 עקיטכיזכרוד עסייוו ןופ טכַארט ךיא ,2

 רעטרעװ
 טביילגעג ןבָאה עלַא ןוא 4

 ןעניגַאב ןיא לוק ַא 5
 טוג זיא'ס -- בוט יכ ,16

 סנ רעד .7
 טניװ ןיא טרעמָאי םיוב רעד .8
 רעפסַאהַא .9
 ..טפָארטשַאב ןרָאװעג זיא השמ זַא 0

 : ןעגנונַאמרעד
(1939) 

 .רעסַאװ ךָאנ ךימ טָאה עטַאט ןיימ .1
 טקישעג

 ןָאנבױא טציז עטַאט רעד 2
 ןכייר םוצ ןרָאפעג זיא עמַאמ יד 3

 9666 6 6626 66 666 א א זאא רעטעפ

 םולח רעזדנוא 4

 .. 2 0.6 6656544444..6664 ץעלעגיצ סָאד .5

 הנס א יװ 6
 לָאמַא רעדנואו ַא יװ 7
 .. קעדַאלװ ןוא ןיסעיל ןופ רבק ןפיוא
 םייהא קירוצ ,ןוז ,זדנואי םענ

 ..555666554.55.5556564 םולש ןוא ור

 טניװ ןיא ןרעטַאלפ ןגייווצ

 6 פ 5 * 5 = = 9 8 6 *

= 0 9 * 6 5 5 5 5 4 5 + 5 

5 8 6 = 2 + + + * + +* + 

 6 6 * 6 ס + + 59 6 9 5 9 פט 6 = 5 8

 5 4 6 סט 5 = 6 5 + 5 + * 8 9 + 9 6 6 6 8 5 5

8 9 8 6 5 4 9 5 5 6 6 8 +* + 8 8 4 + + 58 5 6 5 9 

6 6 5 + 8 + 6 + 6 + 5 5 5 * + 5 4 } 5 

6 5 6 + 5 8 9 59 5 4 9 4 + 5 5 + 8 4 + 9 

 6 6 7 5 6 ס סט 6 6 סט 5 ס = 6 9 + ט 5 + + 5 8 5

= 5 6 4 5 5 + + * 

 9 8 9 4 58 6 + 0 + 4 5 4 א ס

40 6 6 6 6 5 4 + + ! * 

 6 6 8 א 6 2 6 6 6 א( 6 א; ( 6 א א א 6 2 + 2 * 'י

6 + 8 * + + * 

6 2 5 + 5 6 5 8 5 4 5 6 6 5 6 6 8 6 6 6 + 5 5 

6 = 9 + 5 4 5 8 5 8 5 5 5 8 8 4 5 6 + 5 4 9 5 5 

6 28 + + + 2 + * 

= 0 5 4 5 * 5 = 6 * + 9 5 9 5 5 5 + 8 

= 6 = 5 8 5 8 8 5 58 * 5 6 + 8 48 58 8 5 9 

6 4 6 8 8 + + + 58 8 + + 

= = * 5 + } + * 

6 6 6 + 5 6 + 6 6 + ?' + 

 קניסרעװענ םייב דיל-טנװָא

 ...5.6566656566551+ .לדנַאװ:-טכַאג ןיא
 טילב םיובלּפע רעטלַא רעד
 יואר טינ ץלא ךָאנ

 ןירג ךָאנ זיא רעמוז רעד
 ןייטש א ןגעװ דיל
 ..סעלַאּפ עגנַאל ןיא טניירפ יירד סבויא

 ..55555.523 ןבעל רעזדנוא ןופ געװ רעד

 2229 ב.ייייימיייייי-יי:י-יי רלַאװ ןיא

 רבדמ
 רעדער יד רעטנוא
 יי אנאזירא רבדמ ןיא טכַאנ עסייוו (1

 רבדמ ןיא גנילירפ (2

 ,.555552511 גרעבײקַאר רעדַאנַאק יד ייב
 קָאר ןדימ ןטלַא ןא ןגעוו טענָאס

 ןענונ עגנאל ןגעװ דיל

 המלש ךלמ רעד
 ...? טכוװעג בָאה'כ סָאװ ור יד סָאד זיא

 5 * 8 + 5 * 5 59 3 4 פ

56 6 5 6 4 8 6 6 + + = 

6 5 6 8 * + 8 5 6 + 5 6 9 + 0 5 5 5 

2 5 6 6 8 + 9 6 5 + 4 + 

 6 6 + 5 6 9 6 6 9 ס 5 6 5 + 5 5 5

 0 58 ס 6 5 6 = 4 6 4 א ײ 6 8 9 8 5 5 ס 6 9 5 5 6 + 5 סט + + ח

6 + 9 + + 5 * 4 + 4 + + 5 8 8 + 5 

6 8 6 6 6 56 6 6 5 9 5 + + + 5 

 6 6 * + + + ס

6 6 5 6 9 5 6 9 5 5 6 9 + 5 

 = 6 5 6 5 5 + + + סט + 9 5 6 8 5 8 9 5 5

616. 

637 

 עטַאל רעלעג רעד ןגעוו רעדיל
)1940( 

 עטַאל רעלעג רעד רעטנוא וו

 !עמש ,לארשי עמש ווו

 ... .ןטרַאװרעד ךיז -- ןטרַאװ סָאװ יד וט

6 4 4 6 4 + 5 + 

645 

 644. .! יינש רעסייוו ןיימ ,יינש רעסייוו ןיימ ש
 זדנוא טגנַאלרעד גָאט רעדעי צז
 ! עטאל עלעג ,דובכ שוו

 ....תוצח ןפור סע טגעלפ עטַאט רעד צווו
 קיביײא

 גרַאב םענופ ץיּפש םוצ
 טייקיבײא ןופ ןגיוא
 זָארג א ןופ דיל סָאד
 ןדירפ ןופ דיל סָאד
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 תיב-ףלא ןטיול טלַאהניא

 525522..81 יי ףױרַא ןוא ּפָארַא א
 5555555..82 רעקיטלַאטשעגיײװצ ַא ןיב ךיא 8.222.252655565555612 לביטש ַא ןיא
 82.55555255555556 5556 6 ט 2 דא גנואעז ַא 8.5555555565555551 לדמעה ןדייז ַא ןיא

 5.5552.......88 טכיל עלַא ןעגנאגעגסיוא - 12,5555555555555555512 קילג ליפיוזַא

 86.555555 ןעמָאנ רענערָאלרַאפ רעזדנא 15.55.55.5555521  יי א ץרַאה סגדעי ןיא
 98. .........2....א6.666 5666 65+ קיבײא = 555555555557..15 ריּפֲאּפ לקיטש ַא
 555555555555551..97 ךנַאל סמענײק ןיא = 2.25225555555555115553111..17 םולח ַא
 98.5.5555522 ךיירפ ןייד ןופ גנַאלקּפָא ןא// 2100555512 טניװ רעקיטסָארפ ַא
 66.6656654...........,98 טולב לרינש ַא - 22.222224 יי ךמַאז ןפיוא

 5555555...108  ןרָאלרַאפ ןענַײז רימ עלַא = 25252252525221::24רו1 שינעפיט רעד ןיא
 112.2.255252.5.55:6.ץ:.יי.יי+.+++ טנװָא = 3005 םערוטש ַא זיא ףיוה ןיא
 2.222..116 ןוז ןוא עטַאט ןשיװצ סעמש א 212 רימ ןענייז עטדימשעגנייא
 52222..116 כי העש רעקידעכַאװ רעד ןיא = 2222224..5..21 טּפאכעגפיוא ךיז בָאה ךיא
 121. סיפ עניימ ןופ טירט יד רעטגוא = 28.2.252222252555551515וו ןגעװ רעביא
 2521..5....122 ןגױא עקידנפָאלש יד רעביא = 26:252555515515555555153556דיוה םולח ַא

 5.52.........184 א ןַאּפש ַא - 39... רעריביס ןגעװ יד ףיוא
 / 56555551..25....141 ּפעק סנעמעלַא רעביא = 42.2552:522:21152511555555911ו1 הברוח א
 142.:.. ןעלסקַא עניימ ףיוא ףוג רעטױט ַא 4265555555557  רעטצניפ רעד ןיא

 142..רעיוט רעצרַאװש ַא--גָאט ןלעה ןטימ ןיא = 45:5225225225225251511159556ד13יד ןיילא
 5.5.5555551..55.55..218 רעטקינײּפעגסױא = 45:5222522555555555555555551 ייַנֵׁש ןיא
 5555521....221 .2.5552422 טײרג ןיב ךיא = 4555. . גגַאלױטַאנָאמ געװ רעד זיא
 2.5252555.556.6556555521..221 סרעגָאזנָא = 462222222 טייז-ןופצ ןופ טניװ רעטלַאק א
 555.5552651.....226 ,45...55 קילָאצמוא = 48055555511 ןענַאטשעג לסיבַא
 2....228.......:..:: רצסיײװ א רעטײר ַא = 2.5552222..49 הליפת ןגרָאמ יד טגָאזעגּפָא
 555555555597...229 גָאט ןקידבוטמוי ַא יא 50.......... ןשטנעמ עטוג ,ךייא קנַאד ַא
 2525.55555.5.656.55515451...288 השעמ ַא 5022 טייגרַאפ ןוז יד גרעב עסייוו ףיוא
 22....228. 2 יי יי ןיב ךיא יװ ױזַא טָא 5.55552..51 גָאט רעד טברַאטש סע זַא
 5.55555555552..247 וי רעדלעפ עטלַא ........52  ךיז וצ טקירדעגוצ יז בָאה ךיא
 268.255555555561 5111 61 111 שידָאמטלַא 6005 .......+..+ רצסַאװ ןפיוא
 274.5555555555555 םַאט לקנָא ןופ לקיניא || 62.2555.555555525155555 ןעזעג בָאה ךיא
 290. יי יטעזנאוװ ןוא אקאס רָאי א 660. רעייפ ןָא דניצ טציא ןוא
 2.525555.5.5655556555512..299 ףיש ןפיוא - 225225555555555151555557:.68 ןסאג רעביא
 5.5621...........299 דרע רעשיליוּפ ףיא = 12...605.5 טכַאנ רעסייוו ןיא
 555555555255551..500 םענײק ָאד בָאה ךיא = 67:5555555555255555155555 .ןרעייפ יד ףיוא
 5.22....308 ,.22565656555656+ ןעמוהיא = 68:52552222 ,.559.6665656543 ץנרעזייא
 5.66666..5.5........304+ ןָא ןעמוק רימ טָא 25555552555255555555539..69 הי עפַאק ןיא
 305.255552555555566 5555 זײא רעטנוא = 25.5.2555555555.555511..70 ןכוז טעברַא
 5.55552..205 דיר ענדָאמ עניזא דיר ךיא = 22.5.55555555559 הנותח עליטש ַא
 309...... ןַאפ רעקידמערוט רעד ףיוא טנװָא = 2660. 2 ...... רעטכַארטעגסױא ןַא
 310.55.5.5524 ,.2556565521 געט עניוזא ןיא = 7722... .,2.שצ....א 666. 66.656654 יורפ ַא

 21692555555555565 66 ט61 1 סרעטעפ עטלַא 2905. ןענָאיזוליא
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 5.........316. 56. טוט סנינעסעי ףיוא

 22.222.....327 טפַאשרעדירב עקילייה ןייא

 ןיא דנַאל ַא ןיא טניירפ א בָאה ךיא

 2.55551.....228 וי ןטייו ַא
 324 ,....55.6556651521...2 ןעלסקַא יד ףיוא

 387 ....225.55555.65555.569+ טלייוורעדסיוא

 666:664..6..65..6..2.......228 טכַאנ ַאזַא

 656666691.....2.......245+ גנילירפ בײהנָא

 5:6562............249 ךָאנ טשינ ביג ךיא

 6666656..............252+ לרוג רעזדגוא

 388 .......5656665556...6..6..2} גנואעז ַא

 555554652..5.55....387 ןוז ןופ גָאט ַא ןיא

 66.66552..6.66...5.....22..265- סורג ַא

 266..6....6........2.2..268.1} סייוו ךיא

 55.521....2....370 ןזָארג יד ןיא טניװ א

 5.555552...0.....278 ןעמוקעג זיא טניוו ַא

 374 ,.2222.2255666 666. 9 6656 6:556 טגװַא

 55.555656511..........379 אזַא שטנעמ א

 6.625........,..281 קעװַא ךיז טיג רענייא

 ןטייװ א וצ עקירעמַא ןופ ווירב א

 388 ...............6.266..:6 4 טניירפ

 5.25.665656621...2.....399 סנבעל ליפיוזַא

 666656666..522555...402 5561 סנ ליפיוזַא

 404..געט עטצצל סרעמוז ןופ טייקרעטיול ןיא

 255.55556566666556625...406+ ור זיא ץלַא

 5252224....407 א רעדנילב ַא יװ לָאמַא

 65.655566514....52.225....422 למערד ןיא

 2....426.. 225... 565666..6.666+ קילג אזַא

 5.555555.552....440 הליפזו-טנווָא סראלעבא

 447 .......56.56....5 52 ןעניגאב רעלעה ַא

 9.259...2.....451ה יי יי םולח רעסייװ ַא

 565.521..5..5.......452 םי טייז רענעי ףיוא

 457 .....25665561.....2 ןעלגילפ יד רעטנוא

 458 .......655:6565:66565...5..5+ ךיל-טנווָא

 555556523..5..55.55...460 ןעלמיה ענעפַא

 5.55555551..461 זָאלג א טפָאלש לשיט ןפיוא
 5565522..5..5..5.5...462 גרַאב ןכיוה ןפיוא

 468. ......5.556521...2.2 רעגנוה יװ ױזַא

 466555555566 6666 66 6.6 66 א + קירעיורט ,ָא

 55.5652....5.....469 הלואג ןופ גָאט ןיא
 655621.........488 עביל עלעוטקעלעטניא

 5522.........5....492 ץלַא ראפ קנַאד ךיא |
 55.2.222..515 יי יי יא םי ןפיוא
 517.55.55555552 םי ןופ סעילַאװכ יד ףיוא

 55.55.555.56555521..521 רדח ןעמערָא ןיא

 5566.564..55555.55...527 ךיז ןגעװ דיל ַא

 5.55656656512...5..552.55..528 ורמוא ןיא

 538. ...59961211131 .. טרעמָאי שטנעמ ַא

 587 ....2.5.566..2 566... ..62 אה זָאוג ַא

 587 ,.2555.555.56565.656565666622 גנאזעג ַא

 5555.556511...544 ףוס'ןיא ןופ רעביפ ןיא

 556. .........קערב ַא ךיעש ןופ גרַאב ןפיוא
 560.55555555 עיניסיבא ןופ ןברוח ןפיוא

 55.5155..5...55.5..565 ןעוועג זיא לָאמַא

 5655522...5.555..5675 ךיז ױזַא עלהשעמ א

 5592..55555..5...579 הליפת ןיק טוט יױװַא

 582. ..... ןוז ןיימ --- םיא ןעמ טריפ ָא-יוזא

 ץעקיטכיזכרוד עסייו ןופ טכַארט ךיא

 556.66.55594..6...55.55..590 רעטרעוו

 51..5915.555555 טביײלגעג ןבָאה ץעלַא ןוא

 56512...5.5.5.....592 ןעניגַאב ןיא לוק א

 55.542..5255555.6..22,5.5...598 רעפסאהא

 599. ..... טפָאוטשַאב ןרָאװעג זיא השמ זַא

 6.66521..6.55..5555.5...605 טולח רעזדנוא

 610... קעדַאלװ ןוא ןיסעיל ןופ רבק ןפיוא

 614... קניס'רעװעג םייב דיל-טנוװָא

 66666..55....616.555.22+ לדנַאװ:טכַאנ ןיא

 622... טצלָאּפ עגנַאל ןיא טניירפ יירד סבויא

 66566654..556.66......925..625 דלַאװ ןיא

 555.555655665292....627 רעדער יד רעטנוא

 637...? טכוזעג בָאה'כ סָאװ ור יד סָאד זיא

 242...55.5...641 עטַאל רעלעג רעד רעטנוא

 5555555555556666.666..648 565 6652} קיביײא

 5555.5.5555555522...650 טייקיבייא ןופ ןגיוא

 ב

 24,225... 266. .565666.66251 ןענַאװ זיב

 54..5........27 קידלוש ןיב ,קידלוש ןיב

 28.5.5.555.5.6555552 2 םערב יד זיב

 29.55555524 יי יי ענעזעלעג רעכיב

 2499... ..5.56666666656.6622+ לחומ ןיב

 6.5566.666.65.56....2...,84ג4 דנַאר םייב

 עי א  י י עדַאלַאב
 6..666666....55.....126 ןענַאמסט עדנילב

 5.5665662...25....136+ טָאררַאפ ןוא טנוב

 56.6652511..521.555255555.656.66 עדַאלַאב

 544...5......532 רעטסעוװש עקיצרעהמערַאב

 522...5....542 . רעדיל -- עניימ רעדירב

 21:....5....546 רענעה ייוװצ ןגעװ עדַאלַאב
 558.....ב א יי יי יברעמ לתוכ םייב

 630.5.555.555224 גרעביקַאר רעדַאנַאק יד ייב
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 5.5555555521..5.5..32 ךימ סיורא עבנג



 .. 26... א... 6.6.6252 יוזַא טוג
 יי א אי יי טָאג רעיירטעג
 ,.555.656.55513 גנַאל ךיז ןעמ טייג

 .... טײװ ץעגרע ןעגנילק ךעלקעלג
 ...55.5.6.5566.16565 ןעגנַאפעג
 ...........י.י.. צסיױרג ,עסיורג
 .....66.6.5555592 קעה ןָא טיירג
 ...552222..2 עקיבייא םייה -- סַאג
 יא יא א יי זָארג
 יי ןייוו רעסייוו ,ךיז סיג
 ...222 רעקידרעב-טיור ףיואזייג
 יי יי ביילג

 ... ואװ טינ סײװ רענייק סָאװ טוג
 -  גנַאזעג טשטנעבעג
  ב ןיימ וד טסַאג

 ... 2... 6.6. ץטַאט רעזייב רעד

 יי יי רימ וצ טסלָאז וד
 ..2.566.562 סיורג זיא טלעװ יד

 ....55552+ רעטצניפ זיא טכַאנ יד

 יי .... טרעױמרַאפ ןביוש יד

 ,.....5666..6+ ץרוק זיא ערַאנ יד

 ,2 5555 65565665555421 רימ טכַאד

 ... 55. 255 א ןייגרַאפ ןופ ךיל סָאד -

 יי += טנקירטרַאפ ןּפיל יד

 .... ןעגנַאגרַאפ ןיוש זיא גָאט רעד

 ....5.6 1 טנַאה עקידנעָארד ןייד

 ...522 ףטעקַאנ ןעייטש רעמייב יד

 ..2.256 טלעװ רעד ןופ ףוס רעד

 ..6.6.544.,,.5 ףיש ענעקנוזעג יד

 2255 656 61 62 לגייפ עקנארק יד
 2296... 66.6666.66614 דניז יד

 2.2 ..א66.566624 טייגרַאפ ןוז יד

 יי רעטרעװ עקידוועגניז ענייד

 יי אי יי ןייש עסייוו:לעג יד
 יי ףטַאט רעקיסקיוועג רעד

 יי יי יי רענענורטנא רעד
 יי יא יי טנַאלומיס רעד

 ... ָאטשינ ךָאנ ןיב ךיא ואוו טרָאד
 ..5.5565545+ רמוש רעטיוט רעד
 ..5.....2 עלעגניי רעדנעלמערד

 2. .66666566אא+ טָאג ןופ טנַאה יד

 252 רעזייה עלַא ןופ ןייוװעג סָאד

 יי יי יי ר ערוצמ רעד

 ןעגנורענירעד ןופ ןייש רעד ךרוד

 4 א * + *
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6 + + + + 
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 5555555622..2....124 עטנפעעצ ןגיוא יד
 ן38......... קלָאפ עשידיי סָאד טגיואוו ָאד

 143... ןײזטסואװַאב ןקיטכיל ןופ טכיל סָאד

 146....י ..... זיוה שידיי רעזדנוא זיא סָאד

 55522......158 יי רעמיצ עקנַארק סָאד

 5.525556666656556.....167 ףלָאװ רעד
 56.66661.5.155............189 לַאטש יד

 222.55555555 טילבעצ ךיז טָאה טיוט רעד

 222.5.555555.55665555 רעדיילק עטצעל יד

 226.5.5.55555656565655 טינש ןופ טייצ יד

 6.6.666566666..6........238+ טעקסא רעד

 5.5561...5.5......239 טלַאק זיא ףלח םעד

 239.................:... ןטױט ןביז ךרוד

 5.55.5.592...248 רימ ןיא עקימַאטש סָאד

 56666556655211...2..2.2...251 טסגָאז וד

 5555.5555521..252 ןעניגַאב ןופ ןעלגילפ יד

 266.55555552 דערפלא רזממ ןגעװ דיל סָאד
 288..רעמערק ןקיליײה ןגעװ דיל עקיליײה סָאז

 55.5.2...302. ןרעיוט עקירעדינ יד ךרוד

 308...... לגיצ עטלַא-יורג ףיוא ןעמָאנ ןייד

 309...... לָאש א סעמַאמ ןיימ יװ טנַאה ןייד

 313.... ןעמוהיא ןופ םלוע תיב רעטלַא רעד

 5.54.25921..5...221.20.52.5 תוכרב ענייד

 5255225.5665666665555556..524 הדועס יד

 328.2222224 םייה רעבורח ןיימ ןופ דיל סָאד

 238... 2.. 22... 2:656 ןיד זיא ףוג ןייד

 552..22.2.55...341 קידצ םענופ געװ רעד

 22591..2....2...381 טייקנייש ןופ ןיורק יד

 358... יי ,.5655551 הכרב ןייז

 ,86005 55 2555505 022 2 4 2 א 2 א 2 2 א 66 6. 66... 4 "יוד;

 5....366.ג.....56555594..5 רעטרעװ שנייד

 555555.525555.592..269 ןדאלעג זיא דרע יד

 5.44.552...5.5.5..375 ריּפֲאּפ עסייוו סָאד

 405... ןורא ןייז ןיא טגיל רעזיילסיוא רעד
 428.255555555555551 הדועס עץקילײה יד
 2.52.............,425 2992. 56551+ ןיװרַאד

 4465.2555555565556 6666 סע:רָאייסייישזד

 458 ......5..5..5 טלייצרעד םיױבלּפע רעד

 55.222.....471 ןביוש טנזיוט ןופ דיל סָאד
 478.255555555555656566545555194 רוטַאנ יד

 4552.....5.55.5...482 רעייז רעקיטכיל רעד

 499..... םוירָאטַאנאס רעװנעד ןופ עדַאלַאב יד

 4.652521....54...516.5 טמערוטש םי רעד

 5.5551.....518 ףיש ןופ טנַאװירעצנַאּפ יד

 528. ..6:51:..:25.6.6.....2.2 רעייג רעד
 838. .56:4651..555..2225555 רעקיטכיל רעד

 541.55555555555511 בויא ןופ ןייװעג סָאד



 ןעמוג ןיימ ףיוא סיז זיא טרָאװ סָאד
 רעדעצ יד ואוו ןטרָאד
 ..ץקיטסַאװס א ןיא ןיירא טקניז ןוז יד
 וָאּפ ןעלע ראגדע ןופ ָארק יד
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* 4 4 6 6 + 4 6 * 6 * 4 + + 5 

4 4 6 4 6 * * * = 

 6666656.............888 668 רעטגיזַאב רעד

 5.555.665566562..25.2....889+ ץילעּפַאק יד

 898 .........55 2. 6666 .1 6666 16 סנ רעד

 0.5...597. טניװ ןיא טרעמָאי םיוב רעד

 555656565563..5..52252..600+ ןעגנונָאמרעד

 2552552....601 ןַאנבױא טציז עטַאט רעד

 603. . .רעטעפ ןכייר םוצ ןרָאפעג זיא עמַאמ יד

 5.5556.55665513....5.....607 עלעגיצ סָאד

 221..617.5.0.5 טילב םיובלּפע רעטלַא רעד

 24......619 ..... ןירג ךָאנ זיא רעמוז רעד

 624.5.555525521 ןבעל רעזדנוא ןופ געוװ רעד

 638.2.5222 ........661 .294 המלש ךלמ רעד

 643...... ןטראװועד ךיז -- ןטראװ סָאװ יד

 647 ..... תוצח ןפור סע טגעלפ ץטַאט רעד

 5655521...........651 זָארג א ןופ ךיל סָאד
 95..9..5......682: 2 ןדירפ ןופ דיל סָאד

 ח

 5222..54 טרַאנעגּפָא טינ ןיילא ךיז ךיא בָאה

 655655:565....2...,...585ה רענייגיצ ,יעה

 56..5566.........168 665 66 6666 רעטסעה

 5566...........119 56 אץ 5 תולבא ןופ זיוה

 25.2...........124י6+ ןטפול רעד ןיא טנעה

 52.....,....125 רעטצנעפ עלַא רעטגיה

 25.555.25555656511.....270י טרעקעל שריה

 65.665555616214............2785 דואווילאה

 515..,.........202 יי ירד עשיטעװָאס םייה

 5.5555555562......252י ךלָאג רעקיטסברַאה

 555656655521..........,.400 גָאט רעבלַאה

 5555555.......409 6666 6666 6666 66 + טנעה

 6565:666.6666.............438אייה  ףנמיה

 3666.............427 6666 רעה ,זיאולעה

 444. לקילָארק א ןופ טיוט ןפיוא דּפסה
 519......-. רעמ טינרָאג ןוא ןקַאנ רעטרַאה

 575...............: ןװיטָאמ טכענירעלטיה
 655.56666669..............579י טסברַאה

 5555522..587.2 קילגמוא ןיימ --- רעלטיה

 וו

 21... 2.2. 55..2.5א66.6666666 ןיהואוו

 2.552.5556656...28 סנקלָאװ יד וצ סייוו
 6656566666561..55..........26 רעטכעוו

 655656541..6..........25- ןעייג עלַא לייוו
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 49. .טלעו רעד ןטימ ןיא ןשטנעמ ךיז ןעניואוו
 22.4..56 ?ןעמ טוט סָאװ ?ןעמ טוט סָאװ

 55.56.66566.556.6..55..66} םולח ןיא יװ

 5.55.665552..55.55...78+ רימ ףיוא טרַאװ

 5.5.1....85.5 ריד ןופ ןייז סע טעװ סָאװ

 90.5555555555.555.56566556627 ךעלרעדנואוו

 5552............102 ךיז טסדנעװ וד ואוו

 1115555555565 66 66 א 6 6 א. 66 666 א א + ? רצוו

 142,225... .....6665512 ןלַאפ ןועטש עסייוו

 5656555252..55..2...216 ןטסיירט טעװ רעוו

 5.5.5.55.21...224 ? ףוצרט ןייד טיג ןָאק רע

 655655552....5..5.5...228 קידנרילַאק יװ

 25.5.6556666.6.6522...22..272 הנבל צסייוו

 66665...5656..5...2226.2525.5 ליוו-רופ-יוו

 665565.666652......22.5....294 רָאי ליפיוו

 401.. ? היח ויא רֶעװ ןוא שטנעמ זיא רעװ

 408,292... .....2..5 ? רעדנואוו זיא סָאװ

 6.66.6..6...666..65..2222222..410+ טרָאװ

 0.225.255592..411 דלַאװ ןרעטניהא סנקלָאװ
 56624..6.65.....2..22....422 ?'וטסיב ואוו

 22...0555.55....424 ןכש א ןברָאטשעג רעדיוו

 484. ,.............2א 6 ? רעהא טמוק יװ

 5.6.5522...5..528.2.2.25 ןכַאז ןוא טרָאװ

 555.2252221..862 רעדנואו רעביא רעדנואוו

 645491..5.556.656...5555.9...608 הנס ַא יװ

 2.45521....5.5..5...609 לָאמַא רעדנואוו ַא יו

 22222...628. אנאזירא רבדמ ןיא טכַאנ עסייוו

 639........ ?ךץטַאל פלעג יד סיוא טעז יװ

 ו

 55551..0..14.02 ןשטנעמ ,קירעיורט טייז

 29... ...66..6.65.656.6א66666 ךיא עז

 69:..6566:6.............88 טנוזעג טייז

 81,222... ....6555.6.56666ק 6 אי טנייוו יז

 5.666.55656666:1.....2...228+ ןלונ ןביז

 301,224 גנאזעג ןקיביײא ןייד לָאמַאכָאנ גניז

 65.555656...........218ז33ו גייטשפיוא-ןוז

 5.5555516.......247 טניירפ ןיימ ,טנוזעג ייז

 5.6.5666665666........401 652 טירדַאבלַאז

 2.656566565..........488 טסירגעג יז
 449,222... ...6 5565 י6 66 טשטנעבעג ייז

 22........467 גירק םוצ ,לאינד ,טיירג יז

 55655566..5.255......489ייוה קיגײװ יװ עז

 55.5556555661....549י ןוגינ ןטלַא םעד גניז

 555555565661.....2.....571 רענייטש ןביז
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 בוט יכ
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 ךעלרעכעל
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 עי א יי יי בי םוקמוא ןופ רעדיל
 2.2... .6 666... 6666+ סניימ ןבעל

 יי יא יי יי ר עניימ רעדיל

 יי יי יי טניה ףניפ ןגעװ דיל

 ......656 62 .................. שטניל

 יי יי יי א יא א יי א ךיל
 ..2.5956 רעדירב יירד עניימ ןגעװ דיל
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 יא יי יא יי קיטכיל

 יא יי יי יב טכיל
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 יא יא יי יי דואווקייל

 ,2 22... א. ...:.....66654 ךיל

 יי .......+ ןעניגַאב רעקיטכיל

 2... .65...6. 6662 ןדע ןג ןופ רעדיל
 2 ר זיאולעה וצ ראלעבא ןופ רעדיל
 רעקיצרעהמעראב רעד וצ רעדיל

 .. 2... א. שא. 66.6666 רעטסעווש

 יי יי ר ןייטש א ןגעװ דיל

 ,.. 2... 6 656 :25+ ןענונ עגנַאל ןגעװ דיל
 יי עטַאל רעלעג רעד ןגעו רעדיל

 מ :

 ,.............................. סניײמ

 יא יי א יי ןייש-ןגרָאמ

 22... 6656 רעייפ ןייק טינ ףרַאד ןעמ .

 ...5656...9 ךָאנ רימ טייג ןרמוא ןיימ

 ...551 םינּפ ןקיציּפש ןוא ןבלַאה ַא טימ

 יי יא א א א יא ךימ

 עקיטפנוקוצ עניימ ,רעדניק עניימ

 ... 255... 6.66.6566565664 רעדניק

 ... 556 .6 5266 51556112 דיל ןקיליײה ןטימ
 .........................+.... תוכלמ

 .....................:.:.. טַאט ןיימ

 ....ייַנש ןיא ןטָאשרַאפ טגיל עטַאט ןיימ
 רעסייװ רעד ןופ ןטימניא טוג זיא רימ

 טלעװ
 ... ןשרַאמ
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 ..666662522.....6 דמערפ ענעדלָאג ןיימ
 2 6 6 6 2 6 א 6 + 6 2 6( א 6 2 6( 6 4 2 4 + 4 * + + . ןבעל ןיימ

 2555 55656124 עניד עניימ דייר עניימ
 ...5.6.. 6.6. 66.5552 דיל עתמא ןיימ
 יי א יי ריד וצ םינּפ ןטימ
 דיליגיװ ןיימ
 געט עניימ
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 יי רבדמ
 רעטרַאגעג שטנעמ
 ,..ש 2.6... ...666524 םיקמעממ
 2... 2,666. .5 26 ןַאװַארַאק-רבדמ
 ןייז טפרַאדַאב טלָאװ'ס ןוא -- יַאמ

 גנילירפ

 קילגמוא ןיימ
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 644...! יינש רעסייוו ןיימ ,יינש רעסייוו ןיימ

 ןעמעלַא ךָאנ
 ןרערט ןייק רעמ ָאטינ

 דנַאנַאכָאנ

 גָאט א ךָאנ
 רעצעמע שרעדנַא טינ

 ןגער ןוא טכַאנ

 רעקירעדינ

 ןיהַא טינ

 שינעטלעהַאב ןייק ָאטינ

 תוואת עטקיטעזעג טינ

 בוט םוי טינ ןוא דַארַאּפ טינ

 סעשרעגענ

 קרָאיוינ

 ןרעדנואווַאב טינ

 טינ ברַאטש ךיא ,ןיינ

 טכַאנ
 טייקגייש ןיא קרָאייינ

 1920 רָאיזיינ

 ראמרעוועג

 עיירטעג טכַאנ

 רעטרעהעג טינ

 טקיטעזעג טינ

 סנ

 ןייװ טינ
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 גניר-ןטענָאס

 ךָאװטימ סיטעזנאוו ןוא אקאס
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 טנייה ךעליירפ רימ זיא'ס
 גנַאזעג אזַא ָאד זיא'ס

 קָאר ןדימ ןטלַא ןַא ןגעװ טענָאס

 טייו ץעגרע

 רימ טנָאז רעצעמע

 ןעמואוושעצ סנקלָאװ יד ןרעװ סע

 . רענייגיצ יד ךימ טרַאנעגּפָא ןבָאה סע
 ץעגרע

 רע

 דרע
 הבהא תומכ הזע
 שרעדנַא סעּפע
 רעיוט ךיז ןפע
 . הסיפת רעשירַאצ א ןיא יַאמ רעטשרע
 1935 קרָאײוינ --- יַאמ רעטשרע
 טכַאנ וצ טגָאז רע
 1938 יַאמ רעטשרע

 ןרעייפ עלא טשעלרַאפ

 לקניװ וצ לקניװ ןופ

 ןעגנַאלק ןכליה ,ןרעטש ןלַאפ

 רעמערַאװ .ַא יינש ַא טלַאפ

 טקיטעּפשרַאפ

 עדמערפ

 ןלוטש ןוא ןטערטרַאּפ

 רעייפ

 בורג רעפיט א ייברַאפ

 סעגרַאפ ,ךימ זָאלרַאפ

 ןזרעפ

 םינּפ לא םינּפ

 ּפָארַא טקוק למיה ןופ

 ןייוועג ןיא סָאװ דיירפ

 ריד וצ גנַאזעג ןיימ שירפ

 גנוטרַאװ טימ לופ

 יי יב ? סָאװרַאפ
 רעטעררַאפ

 טייװ רעד ןופ

 רבדמ ןופ
 רעטרעװ ןענַארַאפ

 ךיירפ יד ןייז לָאז לופ

 יטרעביל ןיא ראורבעפ
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